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Ementa

Existe um conceito "jurídico" de políticas públicas? De que maneira o direito e os juristas encaram esse fenômeno
que, para além de jurídico, é político? Existe uma convivência possível entre direito e políticas públicas? Além de
tentar responder, ainda que de maneira provisória, a todas essas questões, a disciplina busca construir um espaço
de interseção entre as políticas públicas (por meio da análise dos seus ciclos de desenvolvimento) e o direito
constitucional (por meio das temáticas dessa área do conhecimento jurídico que parecem de algum modo se ocupar
daqueles ciclos), para, por fim, perguntar-se acerca das condições e possibilidades de um "Direito constitucional
das políticas públicas".

Unidades de Ensino

Unidade 1 - O conceito de políticas públicas
O conceito da ciência política
O conceito do direito

Unidade 2 - As políticas públicas na visão do direito e dos juristas
Políticas públicas como atividade estatal juridicamente vinculada
Políticas públicas como mecanismos de implementação de direitos fundamentais
Sujeição das políticas públicas a controle jurídico, notadamente judicial

Unidade 3 - Desafios à interação entre direito e políticas públicas
O direito nas políticas públicas
As políticas públicas no direito

Unidade 4 - Políticas públicas e seus ciclos: interseções com o direito constitucional
Formação da agenda política e sujeitos constitucionais
Formulação das políticas públicas como engenharia constitucional
Tomada de decisão política e processos constitucionais
Implementação das políticas públicas e o direito à boa administração
Avaliação de políticas públicas e a comunidade aberta dos intérpretes

Unidade 5 - O Direito Constitucional das Políticas Públicas
Condições e possibilidades de um "Direito constitucional das políticas públicas"
Alguns temas de direito constitucional e sua reconfiguração a partir do olhar das políticas públicas
O futuro do "Direito constitucional das políticas públicas"
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