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2. EMENTA: 
Direito e Economia da Regulação e da Concorrência; O Poder Regulatório do Estado e 
Concessão de Serviços Públicos; Políticas e Estrutura da Regulação no Brasil; Defesa 
do Consumidor; Defesa da Concorrência. O marco regulatório brasileiro: legislação, 
órgãos e entidades (nacionais, estaduais e municipais). 

 

3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 
Proporcionar aos alunos elementos de ordem teórica, que possibilitem a compreensão 
da gestão da regulação, em especial no contexto institucional brasileiro. 

 

4. OBJETIVO(S) ESPECÍFICOS(S) DA DISCIPLINA: 
Ao final das atividades, os alunos deverão estar em condições de analisar a relevância 
da regulação na administração pública, assim como as respectivas ferramentas e 
estratégias de gestão de atuação. 

 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
5.1. Introdução à Gestão da Regulação 
5.1.1. O papel do Estado; 
5.1.2. O papel dos Mercados; 
5.1.3. As falhas de Mercado; 
5.1.4. A intervenção do Estado na economia 
5.2. A Regulação no Brasil 
5.2.1. Contexto Histórico do Marco Regulatório  
5.2.2. Desestatização e Regulação 
5.2.3. Agências Reguladoras  
5.2.4. Desafios Futuros da Regulação no Brasil 

 

6. METODOLOGIA DO TRABALHO:   
O desenvolvimento das atividades do curso se dará com a combinação dos recursos 
listados a seguir:  
- Livro texto  
- Videoaulas 



- Atividades 
- Chat com os tutores 
- Chat com o professor 
- Fórum de discussão 
- Vídeo Dúvidas ou Videoconferência 
- Tutoria à distância 
- Tutoria presencial 
 
Quanto ao uso do material impresso, ao final de cada unidade, o aluno encontrará 
sugestões de leituras e atividades obrigatórias e/ou complementares, além da 
indicação de textos, livros e sites visando um melhor desenvolvimento do processo a 
distância.  
O professor também disponibilizará material complementar para estimular o 
aprendizado e ampliar o conteúdo de consulta. 
As vídeoaulas complementam o conteúdo abordado no livro texto, por meio de 
explicações detalhadas do professor. O aluno pode assistir as vídeoaulas no tempo 
que julgar adequado.  
O livro texto traz atividades que serão desenvolvidas pelos alunos ao longo da 
disciplina, conforme orientação do professor. Para realizá-las, o aluno conta com o uso 
de ferramentas de interatividade, para sanar suas dúvidas com o professor, através da 
videoconferência e do chat com o professor (previamente agendados) ou com a tutoria 
a distância, que está disponível de segunda a sexta-feira.  
A comunicação com os tutores a distância pode ser por meio do ambiente virtual de 
ensino-aprendizagem, por e-mail.  
Em complemento, a tutoria presencial disponibiliza no ambiente virtual os horários de 
funcionamento do polo. Os alunos podem formar grupos de estudos, sob coordenação 
dos tutores presenciais. 
Ao final da disciplina, o aluno fará a prova presencial, no seu polo de ensino, sob 
coordenação dos tutores presenciais. Neste semestre, em função da Pandemia da 
Covid-19, a avaliação poderá se dará de forma remota. 
 
7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 
a) Atividades de aprendizagem – 2,5 pontos 
Na disciplina haverá duas atividades que deverão ser entregues nas datas 
previamente agendadas. 
Observação: Atividades atrasadas não serão aceitas pelos tutores. 
b) Fóruns de Discussão – 1,5 ponto 
Serão realizados dois (2) fóruns de discussão nos quais os alunos deverão participar e 
serão avaliados pela qualidade da mesma. 
c) Prova – 6,0 pontos 
Será realizada uma prova que valerá 60% da nota da disciplina, ou 6,0 pontos. 
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