
AULA V: PoLíticAs PúbLicAs e informAção PArA A cidAdAniA

obJetiVo dA AtiVidAde
Proporcionar a compreensão das características da 
informação sobre políticas públicas adequada à for-
mação para a cidadania e a viabilidade de sua veicu-
lação através dos portais eletrônicos de governo.

Os recursos da internet, como hipertexto e apre-
sentação dinâmica de conteúdo, caracterizam dife
rentes graus de profundidade, pluralidade e contex-
tualização de acordo com as escolhas do usuário. 
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Dessa forma, podemos dizer que a internet é um 
meio especialmente apropriado para disponibi-
lizar a informação capaz de fundamentar uma 
política pública. A divulgação da informação deve 
ser pensada, inclusive, nos termos das demandas 
da cidadania por engajamento cívico. As informa-
ções sobre gestão pública disponibilizadas devem 
ser acessíveis e permitir a avaliação dos projetos 
sob várias pers pectivas. A avaliação de informa-
ções sobre políticas públicas deve levar em conta a 
abrangência e profundidade de determinados con-
teúdos nas mensagens de comunicação pública. 
Como meio para avaliação da qualidade das infor-
mações em portais eletrônicos de governo, podem 
ser usadas as seguintes categorias:

1. Antecedentes – condições sociais, econômi-
cas, políticas e ambientais que antecederam e, por-
tanto, motivaram a criação e a implementação de 
uma política.

2. Diagnósticos – oferta de informações rela-
cionadas ao possível diagnóstico que teria fun-
damentado a execução de uma política, ou seja, 
compreensão dos problemas a serem enfrentados, 
que envolve planejamento específico em função 
dos recursos materiais, financeiros e humanos dis
poníveis. 

3. Objetivos – objetivos ligados a um cenário a 
ser atingido ou às aspirações sociais.

4. metas – metas objetivas, possíveis de serem 
visualizadas em termos quantitativos e em esca
lonamento temporal.

5. Recursos atuais – recursos materiais, finan-
ceiros ou humanos disponíveis para a execução de 
uma política pública.

6. Ações atuais – ações objetivas para imple-
mentação da política, muitas vezes distribuídas por 
diferentes instâncias de governo.

7. Recursos planejados – informações sobre 
recursos materiais, financeiros e humanos que se-
riam aplicados em um futuro necessariamente de-
terminado.

8. Ações planejadas - informações sobre ações 
a serem realizadas em um futuro necessariamente 
determinado.

informAçÕes e recUrsos

1. Assista ao vídeo disponível neste link.
2. Leia o texto ROTHBERG, D. Portais eletrônicos de 
governo e a contribuição da informação e da comu-
nicação para a expansão da cidadania. In: Anais do 
34º Encontro Anual da Anpocs (Associação Nacional 
de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais). 
Caxambu, MG, 2010.

síntese do temA dA AULA

meios de reALiZAção dA AtiVidAde

Leia e assista os recursos indicados abaixo. Eles são a  
base para que você reflita sobre o tema e produza um 
texto com, em média, 3 mil caracteres (com espaços), 
que sintetize um dos aspectos do conteúdo da aula, a 
ser entregue ao docente. Utilize a norma ABNT NBR 
10520 para citação de trabalhos científicos.

dUrAção dA AtiVidAde

90 minutos para assistir e ler os recursos indicados 
e 150 minutos para a produção do texto proposto (4 
horas no total).

http://www.acervodigital.unesp.br/handle/unesp/66500
http://www.anpocs.org.br/portal/seminarios_tematicos/ST02/DRothberg.pdf
http://www.anpocs.org.br/portal/seminarios_tematicos/ST02/DRothberg.pdf
http://www.anpocs.org.br/portal/seminarios_tematicos/ST02/DRothberg.pdf


9. Eficiência – compreende a avaliação da relação 
entre o esforço empregado na implementação de 
uma política pública, e os resultados alcançados.

10. Eficácia – entende-se como a avaliação da 
relação entre os objetivos e instrumentos de um 
programa e seus resultados efetivos.

11. Impacto ou efetividade – exame da relação 
entre a implementação de um determinado pro-
grama e seus impactos e/ou resultados. São infor-
mações sobre as consequências efetivas de uma 
política sobre os públicos atingidos.

12. Custo-efetividade – comparação entre alter-
nativas de ação possíveis numa dada situação, e as 
ações efetivamente adotadas, buscando justificati-
vas de escolha e menor custo.

13. Satisfação do usuário ou acesso a serviços 
públicos – informações provenientes de eventuais 
pesquisas de satisfação ou do retorno espontâneo 
dos usuários. É possível também que, dentro des-
ta categoria, seja verificado o próprio acesso aos 
serviços.

14. eqüidade – avaliação sobre a distribuição dos 
benefícios de um programa de forma justa e com-
patível com as necessidades do usuário.

Quanto mais categorias atendidas, ou seja, quan-
to mais o cidadão for informado de acordo com es-
sas categorias, maior a qualidade da comunicação 
sobre determinada política pública. (Texto: Vanessa 
Grazielli)
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GUiAs PArA AUtoAVALiAção: 
itens A serem obserVAdos

1 Apresentação na forma de texto introdutório 
que descreva o enfoque proposto e o justifique em 
relação aos contextos teórico e empírico em questão. 
Aspectos a serem observados: objetividade (10 pon-
tos) e clareza (10 pontos).
2 Revisão do referencial teórico pertinente. As-
pectos a serem observados: pertinência dos autores 
utilizados (10 pontos); adequação das citações dire-
tas, indiretas e citação de citação conforme as nor-
mas da ABNT NBR 10520 (10 pontos). Pode ser dividi
da em tópicos, organizados por coerência temática.
3  Análise do problema enfocado (teórico ou 
empírico) à luz dos referenciais teóricos adotados. 
Aspectos a serem observados: articulação e clareza 
do raciocínio (20 pontos) e coerência do diálogo com 
os referenciais escolhidos (10 pontos).  
4 Considerações finais na forma de texto con-
clusivo que retome os pressupostos iniciais do tra-
balho acadêmico, resuma o percurso percorrido e 
indique suas principais contribuições. Aspectos a 
serem observados: objetividade (10 pontos) e cla
reza (10 pontos). 
5 Título e resumo que sintetizem todo o percur-
so e as contribuições do trabalho. Extensão do tra-
balho. Aspectos a serem observados: objetividade (5 
pontos) e clareza (5 pontos). Cada trecho com quan-
tidade de caracteres (com espaços) de 10% acima ou 
abaixo do número indicado para o trabalho implica 
redução de um ponto. 

sUPorte PArA dúVidAs e QUestÕes

Se tiver dúvidas sobre como redigir seu texto, não 
hesite em enviálas ao email do docente. Procure 
formular sua questão com objetividade. Uma respos-
ta será dada assim que possível, dentro de um prazo 
médio de até 48 horas. Alternativamente, recorra ao 
Fórum de dúvidas do Moodle.

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/viewFile/6509/5093
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/viewFile/6509/5093
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/viewFile/6509/5093
http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v18n51/15983.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v18n51/15983.pdf
http://moodle.unesp.br/ava/mod/forum/view.php?id=1260

