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Curso de extensão: 

RELAÇÕES SOCIOESTATAIS EM REDES DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS

O projeto “Laboratório de Redes de Políticas Públicas” 
da UFOP (LabRedes) é um projeto de extensão que tem 
como objetivo principal fomentar laços em Redes de 
Políticas Públicas que atuam nos municípios em que a 

UFOP está presente. Por Redes de Políticas Públicas entende-se: um grupo 
delimitado de atores sociais (pessoas ou organizações) atuantes em um campo de 
política pública e as relações que os conectam. As redes se definem pelos tipos de 
políticas às quais estão associadas. 

Em sua primeira edição, o projeto tem como objetivo: Mapear e promover laços na 
Rede de Políticas Socioambientais com foco na agroecologia. O projeto realizará um 
diagnóstico relacional desta rede e oferecerá um conjunto de curso e oficinas para os 
atores nela imersos. 

Em parceria com o projeto “Gestão Pública para além dos horizontes” da UFMG, o 
LabRedes ofertará no ano de 2022 o curso de extensão “Relações socioestatais em 
Redes de Políticas Públicas” divido em 4 módulos de 6 horas em sala de aula e 2 
horas de atividades extraclasse. O público alvo são agentes civis e estatais ativos em 
comunidades políticas e interessados a desenvolver uma compreensão das relações 
socioestatais que estruturam as políticas públicas. Os cursos visam ainda capacitar os 
participantes para realizar diagnósticos relacionais e promover ações nas redes que se 
encontram imersos. 

Módulo 1: A relação Estado-Sociedade sob o prisma das redes de políticas públicas.

Professor: Antonio Carlos Andrade Ribeiro

Ementa: A relação Estado-Sociedade e a produção de políticas públicas; Teorias das 
redes sociais; Redes de Políticas.

Objetivo: Capacitar os agentes civis e estatais para atuarem como promotores do 
comportamento cooperativo nas comunidades de políticas nas quais encontram-se 
vinculados.

Metodologia: Aulas expositiva-dialogada e discussão de casos.

Modalidade: Presencial.

Carga horária: 8h

Módulo 2: A relação Estado-Sociedade e as Instituições Participativas.

Professor: Eduardo Moreira da Silva.
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Ementa: Instituições Participativas no Brasil; Os conselhos de políticas e seus 
aspectos institucionais; Conselhos municipais: limites e potencialidades; Sistemas 
deliberativos como perspectiva para relações socioestatais no município.

Objetivo: Capacitar os agentes civis e estatais para a participação nas instituições 
participativas, especialmente os conselhos municipais, considerando uma visão 
sistêmica do conjunto de instituições envolvidas na produção, elaboração e 
fiscalização de políticas públicas.

Metodologia: Aulas expositiva-dialogada e discussão de casos.

Modalidade: Presencial.

Carga horária: 8h

Módulo 3: Metodologias participativas para o trabalho social.

Professora: Andréia Maria Pinto Rabelo

Ementa: A oficina visa capacitar os participantes para a utilização de 
metodologias para atuação em trabalhos sociais que envolvam a participação em seu 
processo de elaboração, implementação ou avaliação. Será desenvolvido o seguinte 
conteúdo programático: Gestão pública e cidadania; Práticas pedagógicas nos 
processos de educação formal e não formal; Ferramentas para facilitação de 
processos participativos: métodos Zopp e Metaplan; Técnicas de moderação e 
visualização; FOFA.

Objetivo: Capacitar para condução de elaboração, implementação e 
acompanhamento de trabalhos sociais de forma participativa.

Metodologia: Aulas expositivas e dinâmicas de grupo. Oficinas de 
técnicas participativas.

Modalidade: Presencial.

Carga horária: 8h

Módulo 4: Análise de Redes Sociais.

Professor: Antonio Carlos Andrade Ribeiro

Ementa: Diagnóstico relacional e organização do trabalho em rede: Produção de 
dados primários e coleta de dados secundários. Centralidades e Coesão em redes 
sociais; Elaboração de sociograma e manipulação de redes. 

Objetivo: Capacitar para realização de diagnósticos relacionais em comunidades de 
prática.

Metodologia: Aulas expositiva-dialogada e discussão de casos.

Modalidade: Presencial.
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Carga horária: 8h

Curso de extensão

Relações Socioestatais em Redes de Políticas Públicas:

Cronograma de aulas

Sexta-Feira
17/06/2022

Sexta-Feira
24/06/2022

Sexta-Feira
01/07/2022

8:50h – 9:50h Módulo 1 – Aula 1
A relação Estado-
Sociedade sob o 
prisma das redes 
de políticas 
públicas.

Módulo 2 – Aula 1
A relação Estado-
Sociedade e as 
Instituições 
Participativas.

Módulo 3 – Aula 1 
Metodologias 
participativas para 
o trabalho social.

10:00h – 12:00h Módulo 1 – Aula 2
A relação Estado-
Sociedade sob o 
prisma das redes 
de políticas 
públicas.

Módulo 2 – Aula 2 
A relação Estado-
Sociedade e as 
Instituições 
Participativas.

Módulo 3 – Aula 2
Metodologias 
participativas para 
o trabalho social.

12:00-13:00h Almoço Almoço Almoço
13:00h – 15:00h Módulo 1 – Aula 3

A relação Estado-
Sociedade sob o 
prisma das redes 
de políticas 
públicas.

Módulo 2 – Aula 3 
A relação Estado-
Sociedade e as 
Instituições 
Participativas.

Módulo 3 – Aula 3 
Metodologias 
participativas para 
o trabalho social.

15:10h – 17:10h Módulo 4 – Aula 1
Análise de Redes 
Sociais.

Módulo 4 – Aula 2
Análise de Redes 
Sociais.

Módulo 4 – Aula 3
Análise de Redes 
Sociais.

*Cada módulo prever a realização de 2horas de atividades extraclasses.
INSCRIÇÕES DE 16/05/2022 ATÉ 16/06/2022. 
Para se inscrever clique no link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJCzxvB6JFbGGhSW1Ly2tm6av_
suIDJe2Z_D-Z6jKOdZgYOQ/viewform?usp=pp_url


