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1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

1.1 Unidade responsável: Faculdade de Políticas Públicas “Tancredo Neves”/ 

Campus de Belo Horizonte, Universidade do Estado de Minas Gerais 

(FaPP/CBH/UEMG). 

1.2 Curso: Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Pública. 

1.3 Coordenação:  

=> Cynthia Rúbia Braga Gontijo - Graduada em Pedagogia pela Faculdade de 

Educação, campus de Belo Horizonte, da Universidade do Estado de Minas Gerais 

(FaE/CBH/UEMG), especialista em Gestão Social pela Escola de Governo da 

Fundação João Pinheiro e mestre em Educação Tecnológica pelo Centro Federal de 

Educação Tecnológica do Estado de Minas Gerais (CEFET-MG). Doutora em 

Educação: ênfase em Políticas Públicas pela Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Minas Gerais (FAE/UFMG). Professora na Faculdade de 

Políticas Públicas “Tancredo Neves”, campus de Belo Horizonte, da Universidade do 

Estado de Minas Gerais (FaPP/CBH/UEMG). Atua nas áreas de Educação e Gestão 

Pública, com ênfase em ações coletivas e políticas públicas (currículo lattes, cópia 

do diploma da última titulação e declaração de disponibilidade para coordenar o 

Curso no Apêndice A). 

 

2. ESPECIFICAÇÃO DO CURSO 

2.1 Duração: 16 meses para desenvolvimento das disciplinas + 4 meses para 

elaboração, conclusão e entrega do trabalho de conclusão de curso (TCC). 

2.2 Carga horária: 432 horas-aula (h/a) de 50 minutos, sendo que dessas 372 serão 

cumpridas com as disciplinas e, 60 com o  TCC, ou seja, 360 horas-relógio (h/r) de 

60 minutos, sendo que dessas 310 serão cumpridas com as disciplinas e, 50 com o 

TCC. 

2.3 Modalidade: presencial. 

2.4 Área do conhecimento junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq):  

=> Grande área = Ciências Sociais Aplicadas – 6.00.00.00-0 

=> Área geral = Administração – 6.02.00.00-6 

2.5 Público alvo: profissionais graduados no Ensino Superior, com interesse em 

atuar no campo da Gestão Pública, especialmente na Administração Pública 

estadual e municipal. 
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2.6 Número de vagas: 35 estudantes por turma (a FaPP/CBH /UEMG reserva-se o 

direito de iniciar o curso somente quando esse número estiver integralizado). 

  

33..  IINNSSCCRRIIÇÇÃÃOO,,  SSEELLEEÇÇÃÃOO  EE  IINNSSEERRÇÇÃÃOO  

3.1 Requisitos:   

=> Ser portador de diploma de Curso Superior, expedido por Instituições de Ensino 

Superior reconhecidas, nos termos da legislação em vigor. 

=> Ter interesse em atuar no campo da Gestão Pública.  

3.2 Documentação necessária: 

=> Formulário de inscrição devidamente preenchido. 

=> Cópia do diploma do curso de graduação e/ou declaração de conclusão de curso 

de graduação. 

=> Cópia do histórico escolar do curso de graduação concluído. 

=> Cópia do documento de identidade e do CPF. 

=> duas fotos 3X4 recentes. 

3.3 Processo de seleção: 

=> Analise dos documentos de inscrição do candidato. 

=> Análise de carta de intenção em formato redacional.    

3.4 Matrícula 

O candidato aprovado deverá efetivar a sua matrícula na Secretária da Pós-

Graduação/FaPP/CBH/UEMG em dias/horários especificados em editais com ampla 

divulgação. 

 

44..  EESSTTRRUUTTUURRAA  EE  FFUUNNCCIIOONNAAMMEENNTTOO  

4.1 Período de realização: 

=> Inicio: agosto/2016. 

=> Término: maio/ 2018.  

4.2 Dias letivos e horário semanal/quinzenal de aulas: 

=> Semanal: aulas às terças-feiras e às quintas-feiras, no turno noturno, de 19:00h 

às 22:40h.  

=> Quinzenal: aulas às sextas feiras, no turno noturno, de 19:00h às 22:40h; e aos 

sábados, em 02(dois)  turnos diurnos, de 07:30h às 11:30h e de 13:00h às 17:00h. 
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4.3 Distribuição das aulas: 

A organização do cronograma de trabalho do Curso terá como base o calendário 

escolar anual/oficial estabelecido pela UEMG e adotado pela FaPP/CBH tendo-se 

como referência a:  

=> sequência lógica dos Módulos Formativos (Fundamentos e Instrumental) 

especificados pela estrutura curricular do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 

Gestão Pública;  

=> compatibilização das disponibilidades dos docentes responsáveis pelas 

respectivas disciplinas, à época da efetiva realização do Curso (projeção do 

cronograma operacional no Apêndice B). 

4.4 Instalações, equipamentos e recursos tecnológicos: 

O Curso será realizado nas dependências físicas da FaPP/CBH/UEMG (rua Major 

Lopes 547 - bairro São Pedro/BH/MG), com utilização no desenvolvimento das 

disciplinas e demais atividades previstas dos equipamentos, laboratórios e recursos 

tecnológicos já disponíveis para funcionamento dos demais Cursos  em andamento 

nessa Unidade Acadêmica, e, ainda, utilizando-se o acervo da sua Biblioteca, para 

desenvolvimento de estudos e pesquisas acadêmicas. 

 

5. JUSTIFICATIVA 

A FaPP/CBH/UEMG foi implementada, inicialmente, com o propósito de acolher um 

curso específico que viesse atender a uma demanda específica da Auditoria Geral 

do Estado de Minas Gerais (AUGE-MG), atual Controladoria Geral do Estado (CGE-

MG), de formação de profissionais para o exercício na área de auditoria 

governamental e finanças públicas.  

 

Com a implementação de cursos de graduação e de pós-graduação lato sensu tem 

contribuído para a consolidação da missão institucional da UEMG, relativa ao 

desenvolvimento de projetos de expansão e de diversificação dos cursos oferecidos, 

em atendimento à política de ampliação das oportunidades de acesso ao ensino 

superior no Estado de Minas Gerais. Por outro lado, traduz o esforço institucional na 

geração de conhecimentos e de tecnologias sociais e, ainda, na consolidação de 

políticas públicas no âmbito do Governo de Minas.  
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Tem como uma das suas linhas de trabalho associar-se a diversas 

instituições/organizações do Estado e da Sociedade no desenvolvimento de projetos 

de interesse comum, e na oferta de cursos que correspondam às necessidades, e 

aos anseios sociais, educativos e profissionais de estudantes, e de trabalhadores 

mineiros.  

 

Em sintonia com a missão institucional da UEMG, tem como objetivos: 

=> fomentar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da compreensão 

do processo científico-tecnológico no atual contexto do mundo do trabalho. 

=> Incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica, e suas respectivas 

aplicações no mundo do trabalho. 

=> Desenvolver processos formativos com foco na Gestão Pública, em sentido lato, 

e na Administração Pública, em sentido estrito, nos níveis federal, estadual e 

municipal. 

=> Propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, políticos, 

econômicos, culturais e ambientais decorrentes da produção, gestão e incorporação 

das inovações tecnológicas na Administração Pública. 

=> Potencializar o compromisso sócio-profissional com o desenvolvimento local, 

regional e nacional. 

 

Com o propósito de cumprir com os seus objetivos, a FaPP/CBH/UEMG tem 

buscado delinear, elaborar, implantar/implementar ações voltadas para a 

qualificação e o aperfeiçoamento técnico-acadêmico de sujeitos que intentam se 

formar agentes críticos e criativos no campo da Gestão Pública. 

 

A Administração Pública contemporânea, aqui entendida como todo o aparelhamento do 

Estado preordenado à realização de seus serviços, visando à satisfação das necessidades 

coletivas, tem sido impactada por uma série de processos e procedimentos, dentre os quais 

se destacam o reconhecimento, a garantia e a ampliação da participação da Sociedade em 

assuntos de interesses co-partilhados junto ao Estado. Esse cenário em configuração tem 

remodelado a estrutura organizativa do Estado, a qual é, em geral, atualmente compreendida 

como uma complexa rede de interesses, sujeitos, organizações, sistemas. A amplificação do 

reconhecimento de outros atores, de outros setores, de outros movimentos e de outras 

organizações no campo da ação pública tem sinalizado para a construção do que se 
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denomina na contemporaneidade como Gestão Pública. Nesse contexto, é requerido agentes 

capazes de intervir conscientemente, criticamente e criativamente, e de forma autônoma, 

mas, também, colaborativa, junto aos desafios do/no cenário que se anuncia. 

 

Os novos estudos no campo da Gestão Pública concebem a relação entre Estado e 

Sociedade como um campo de conflito, de cooperação e de incerteza, no qual é 

requerido agentes qualificados para atuarem, em sentido estrito, na Administração 

Pública e, em sentido lato, na Gestão Pública. Nestes termos, o profissional da Gestão 

Pública, para além do alcance de uma racionalidade adequada, deve desenvolver 

saberes e práticas gerenciais flexíveis, transparentes e estratégicas, de forma a garantir 

que a produção e a apropriação de serviços e bens públicos sejam equitativas.  

 

Assim, se requer que esse gestor público seja capaz de precisar objetivos, metas, 

estratégias, técnicas e tecnologias sociais, e gerenciar recursos humanos, materiais, e 

financeiros, bem como delinear, elaborar, implantar/implementar e monitorar/avaliar 

ações, projetos e programas necessários ao fortalecimento democrático, em seu lócus 

de trabalho. 

 

Em virtude das transformações e das necessidades aqui anunciadas, com vistas a 

contribuir com o fortalecimento da qualificação de agentes públicos na área de 

gestão, bem como em consonância com as ações de valorização e de qualificação 

do servidor público no Estado de Minas, a FaPP/CBH/UEMG  implementou, em 

2011, o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Pública. O Curso, com 

avaliações positivas e com enorme demanda por parte da Comunidade Acadêmica, 

oferta, neste ano de 2016, a sua quinta turma. 

 

Considerando-se as transformações no campo da Gestão Pública, nesses últimos 

cinco anos, a FaPP/CBH/UEMG propõe, neste momento, um ajuste e a atualização 

da sua Matriz Curricular. 

 

6. OBJETIVOS  

=> Promover a qualificação e a formação crítica e criativa de profissionais para 

elaborar, implantar/implementar, monitorar/avaliar ações no campo da Gestão 

Pública. 
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=> Contribuir para o desenvolvimento de saberes e práticas específicas para 

intervenções conscientes e fundamentadas em diferentes esferas de atuação 

profissional no campo da Gestão Pública. 

 

7. PROCESSOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   

A metodologia de trabalho orienta-se pelos referenciais teórico-metodológicos que 

concebem o processo ensino-aprendizagem como uma prática social situada, no 

qual os sujeitos – educando e educador, com as suas múltiplas características e 

determinações, tornam-se autores e atores. Propõe-se, então, um trabalho dialógico 

com ênfase na relação teoria e prática, considerando suas implicações e 

significados na experiência do sujeito/educando/trabalhador. Nesse sentido, os 

temas são trabalhados em aulas expositivas dialogadas, estudos dirigidos e estudos 

de casos, seminários, painéis, work shops e sessões de vídeos comentadas com a 

participação dos educandos, por meio de leitura e de análise, realizadas 

anteriormente às aulas, dos textos da bibliografia e webgrafia sugeridas, 

estimulando os estudantes à prática da leitura e da pesquisa, tornando o ambiente 

da sala de aula um lócus privilegiado para análises críticas, debates, trocas de 

experiências e organização de conhecimentos. 

 

Serão sugeridas referências bibliográfica e webgráfica aos estudantes em cada  

disciplina do Curso, estimulando-se os estudantes à prática da leitura e da pesquisa, 

visto que o ambiente da sala de aula presencial será o lócus privilegiado para 

análises críticas, debates, trocas de experiências e organização de  conhecimentos.  

 

Além disso, os professores deverão disponibilizar um encontro, correspondente a 4 

h/a de sua disciplina para trabalhar, em sala de aula, uma temática ou caso que 

aborde o lado prático da disciplina, realizando, assim, um diálogo com a realidade 

contemporânea. 

 

8. ESTRUTURA CURRICULAR 

O Curso será organizado em dois módulos de formação (Módulo I – Fundamentos; 

Módulo II – Instrumental), visando atender às necessidades dos participantes, na 

área de sua especialização profissional, conforme se apresenta: 
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MÓDULO I – Fundamentos (As transformações do Estado e sua relação com a 

Sociedade), objetiva discutir conteúdos teórico-conceituais que abordam as 

transformações na relação entre Estado e Sociedade, e as suas implicações no 

campo da Gestão Pública no Brasil. 

MÓDULO II – Instrumental (Técnicas e tecnologias de gestão), objetiva analisar, 

criar e aplicar instrumentos, métodos, técnicas e tecnologias de gestão no campo da 

Gestão Pública. Ao lado disso, pretende desenvolver habilidades e competências 

profissionais específicas para o desenvolvimento do ciclo das políticas públicas 

(delineamento, elaboração, implantação/implementação, monitoramento/avaliação) e 

da gerência de projetos e programas. 

 

A distribuição das disciplinas e as suas respectivas cargas-horárias por Módulo 

Formativo encontra-se no quadro 1. 

 

Quadro 1 Disciplinas e as suas respectivas cargas-horárias por Módulo Formativo no 

Curso 

MÓDULOS FORMATIVOS DISCIPLINAS 
CARGA-HORÁRIA 

(H/A) 

 
 
 
 
 
 
 

I – FUNDAMENTOS 
AS TRANSFORMAÇÕES 

DO ESTADO E SUA 
RELAÇÃO COM A 

SOCIEDADE 
 

 
 

 
Estado e Sociedade 

 

 
32 

 
Direito Constitucional 

 

 
32 

 
Políticas públicas 

 

 
32 

 
Ética e responsabilidade 

social 

 
28 

 
Metodologia de pesquisa 

 

 
32 

Sub-total 
 

156 
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MÓDULOS FORMATIVOS DISCIPLINAS 
CARGA-HORÁRIA 

(H/A) 

 
 
 
 
 
 
 
 

II – INSTRUMENTAL 
TÉCNICAS E 

TECNOLOGIAS DE 
GESTÃO 

 
 

 
A Administração Pública e 

estratégias de gestão 
 

 
36 

 
Direito Administrativo 

 

 
32 

 
Planejamento 

governamental e 
orçamento público 

 

 
36 

 
Elaboração, execução e 

avaliação de projetos 
 

 
 

36 

 
Gestão de pessoas 

 
32 

 

 
Gestão do conhecimento 

e da informação 

 
32 

Tópicos especiais 12 

 TCC 60 

Sub-total 276 

TOTAL GERAL 432 

 

 

Além da participação e do cumprimento das atividades previstas nas disciplinas do 

Curso, o estudante deverá desenvolver um trabalho de conclusão de curso no 

formato de um artigo científico ou projeto de intervenção. O TCC deverá ser 

realizado em grupo composto de três a quatro estudantes, sob a orientação de um 

dos professores do Curso, sugerido pelo grupo e aprovado pela Coordenação do 

Curso. 

O artigo científico deve: 

=> tratar de temática relativa ao campo da Gestão Pública; 

=> atender aos requisitos de cientificidade na condução do processo de pesquisa; 

=> constar de 20 páginas aproximadamente, excluindo-se as referências, e atender 

às normas atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);  

=> ser iniciado após a aprovação em todas as disciplinas do Curso e, desenvolvido, 

concluído e entregue no prazo máximo de até quatro meses após o último dia das 
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aulas previstas no cronograma operacional do Curso, observado, obrigatoriamente, 

o prazo máximo de dois anos para integralização do curso.  

 

As ementas das atividades (disciplinas e TCC) do Curso encontram-se no quadro 2. 

Quadro 2 Ementas das atividades (disciplinas e TCC) do Curso 

ATIVIDADES (DISCIPLINAS E TCC) EMENTAS 

 
 
 
 

Estado e Sociedade 

Elementos fundamentais do Estado e da 
Sociedade. Principais teorias sobre Estado e 
Sociedade, segundo as grandes correntes do 
pensamento político-sociológico. Relação entre 
e Estado e Sociedade no Brasil. Análise sobre 
as conjunturas políticas, sociais, econômicas e 
culturais que subsidiam a relação Estado-
Sociedade na contemporaneidade. 

 
 
 
 
 
 

Direito Constitucional 

Noções do Direito. Origem das Constituições. 
Evolução histórica do Direito e a 
contextualização dos Direitos e Garantias 
Fundamentais na norma constitucional. 
Evolução das constituições. Comparação entre 
as diversas constituições. Direito Constitucional 
Brasileiro e sua Organização Político-
Administrativa e a Repartição de 
Competências, nos diversos momentos de sua 
história. Organização dos Poderes e a 
separação das funções estatais. A 
Administração Pública, seus princípios e 
preceitos relativos ao servidor público. Taxas e 
Tributos. Relações com o Estado e suas 
formas de controle e os princípios 
constitucionais da Administração Pública. 

 
 
 
 
 
 

Políticas públicas 

Poder, política e sociedade. Política Pública: 
pressupostos e fundamentos. Papel do Estado 
e da Sociedade Civil na formulação e gestão 
das políticas públicas. Arenas políticas e atores 
políticos. O global e o local: descentralização, 
cooperação e conflitos federativos. Políticas 
públicas universais X políticas públicas 
setoriais. O Ciclo das políticas públicas. A 
formação de agenda de políticas públicas. 
Formulação, implementação, monitoramento e 
avaliação de políticas públicas. Esferas 
públicas de negociação, participação e controle 
social. Novos arranjos institucionais. 
Intersetorialidade, transversalidade e 
territorialidade. Temas Emergentes na Agenda 
Pública brasileira contemporânea. 
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Ética e responsabilidade social 

Ética numa perspectiva histórica a partir de 
diferentes correntes filosóficas. Diferença entre 
ética e moral. A moral como produto da cultura 
e de sociedades em tempos diversos. A 
origem, as concepções, a aplicação da 
responsabilidade social e sua relação com a 
ética. A ética e a responsabilidade como 
componentes fundamentais do cidadão, do 
Estado e das empresas.   

 
 
 
 
 
 

Metodologia de pesquisa 

Ciência, conhecimento científico e outros tipos 
de conhecimento. Métodos e técnicas de 
pesquisa. Pesquisa bibliográfica, pesquisa 
documental, entrevista e observação 
participante. A estruturação de um projeto de 
pesquisa. O planejamento da pesquisa: tema, 
problema, objetivos, fases da pesquisa e coleta 
de dados. Elaboração do plano de trabalho. A 
elaboração de artigo científico. Redação de 
trabalhos acadêmicos e normas para as 
referências bibliográficas 

 
 
 
 
 
 

A Administração Pública e estratégias 
de gestão 

 
 
 

 

Histórico da Administração Pública. Modelos e 
Evolução. Contexto atual de atuação do 
Estado; impactos sobre o papel e as formas de 
atuação do Estado; as novas tendências da 
gestão pública. Analisa estratégias e 
instrumentos para a transformação do Estado; 
o impacto do modelo gerencial na 
administração pública; o novo desenho 
organizacional, institucional, processual e de 
valores que norteiam a administração pública 
gerencial e o capital humano requerido pela 
nova forma de gestão. Noções de 
accountability, governabilidade e governança e 
o exercício do controle social sobre as ações 
do governo. 

 
 
 
 
 
 

Direito Administrativo 

Propedêutica do Direito Administrativo: 
conceito, formação histórica e fundamentos 
constitucionais. As diversas modalidades de 
exercício da atividade administrativa; 
organização administrativa; ato e procedimento 
administrativo; serviços públicos; agentes 
públicos; bens públicos. Parcerias. 
Responsabilidade patrimonial do Estado; 
controle da Administração. 
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Planejamento governamental e 
orçamento público 

Evolução dos conceitos de planejamento e 
orçamento. Principais modelos de 
planejamento. Relação entre políticas públicas, 
planejamento e orçamento. Processo 
orçamentário no Brasil - processos, métodos e 
instrumentos do orçamento público; Plano 
Plurianual; Lei de Diretrizes Orçamentárias; Lei 
Orçamentária Anual; Cronologia da 
implementação orçamentária; A Lei de 
Responsabilidade Fiscal e sua relação com o 
processo orçamentário. Princípios de Finanças 
Públicas: necessidade de financiamento do 
setor público e dívida pública.  

 
 
 
 

Elaboração, execução e avaliação de 
projetos 

 
 

Conceituação de planos, programas e projetos 
governamentais. Contextualização na 
Administração Pública. A pertinência, 
aplicabilidade e finalidade. Etapas da gestão: 
diagnóstico, definição de prioridades, 
elaboração, construção de indicadores, 
execução, monitoramento e avaliação. 
Desenvolvimento e responsabilização de 
equipes. Aporte financeiro. Efetividade e 
interesse público. Impactos sociais. 

 
 
 

Gestão de pessoas 
 
 

A importância e o papel da gestão estratégica 
de pessoas na Administração Pública, 
considerando: a gestão estratégica 
organizacional e a interface com a gestão de 
recursos humanos e os seus subsistemas: 
recrutamento, seleção e desenvolvimento de 
pessoas; gestão de desempenho; política 
remuneratória, cargos e salários e sistemas de 
recompensas. 

Gestão do conhecimento e da 
informação 

A sociedade da informação; gestão do 
conhecimento; retenção do conhecimento; 
capital intelectual. Ferramentas de gestão. 
Business intelligence; inteligência competitiva; 
mineração de dados. A utilização dos meios 
digitais e tecnológicos – racionalização dos 
serviços e transparência. 

Tópicos especiais Abordam assuntos contemporâneos 
relacionados à gestão pública e que sejam de 
interesse da turma através da realização de 
atividades (seminários, colóquios, workshops, 
dentre outros). 
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TCC 
 
 
 

Trabalho realizado no formato de artigo 
científico ou projeto de intervenção de acordo 
com as normas atualizadas da ABNT, como 
parte conclusiva do Curso, procurando 
consolidar os conhecimentos e aprendizados 
adquiridos durante o Curso, cujos temas, de 
livre escolha dos alunos, devem estar 
relacionados aos assuntos afetos à 
Administração Pública. 

 

Os planos de ensino das disciplinas do Curso encontram-se no Apêndice C. 

 

99..  EEQQUUIIPPEE  DDOOCCEENNTTEE  

A equipe docente do Curso é composta por renomados profissionais, mestres e 

doutores, com trajetória no campo da Gestão Pública. A relação desses 

profissionais, sua titulação, bem como a disciplina sob a sua responsabilidade 

encontra-se no quadro 3. Os documentos (currículo lattes, cópia do diploma da 

última titulação e declaração de disponibilidade para ministrar aulas no Curso) 

desses professores encontram-se no Apêndice D.  

 

Quadro 3 Relação de professores, com a indicação de sua titulação, por 

disciplina/Módulo Formativo no Curso   

MÓDULOS 
FORMATIVOS 

DISCIPLINAS DOCENTE TITULAÇÃO 

 
 
 

I – FUNDAMENTOS 
AS 

TRANSFORMAÇÕES 
DO ESTADO E SUA 
RELAÇÃO COM A 

SOCIEDADE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado e Sociedade 
 

Cynthia Rúbia 
Braga Gontijo 

Doutora 

Direito Constitucional 
 

Stefânia 
Becattini 
Vaccaro 

Doutora 

Políticas públicas 
 

Cláudia Ocelli 
Costa 

Mestre 

Ética e responsabilidade 
social 

Núbia Braga 
Ribeiro 

Doutora 

Metodologia da pesquisa 
 

Neimar Duarte 
Azevedo 

 
 
 

Doutora 
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MÓDULOS 
FORMATIVOS 

DISCIPLINAS DOCENTE TITULAÇÃO 

II – INSTRUMENTAL 
TÉCNICAS E 

TECNOLOGIAS DE 
GESTÃO 

A Administração Pública 
e estratégias de gestão 

 

 
Carmem Lúcia 

Freitas de 
Castro 

 
Especialista 

Direito Administrativo 
 

Henrique Lima 
Quites 

Mestre 

Planejamento 
governamental e 

orçamento público 
 

 
Rafael Divino 
Vasconcelos 

Mestre 

Elaboração, execução e 
avaliação de projetos 

 

Marina 
Aparecida 

Pimenta da Cruz 
Correa 

Mestre 

Gestão de pessoas 
Luciana Gelape 

dos Santos 
Mestre 

Gestão do conhecimento 
e da informação 

Mauro Araújo 
Câmara 

Mestre 

Tópicos especiais 

Potencialmente 
todos os 

professores do 
Curso 

- 

TCC 

Potencialmente 
todos os 

professores do 
Curso 

- 

 

 

10.  AVALIAÇÃO  

10.1 Processos e procedimentos avaliativos 

A avaliação, entendida como prática teórico-metodológica inerente ao processo 

pedagógico será contínua/processual, ou seja, todos os educandos, individual e 

coletivamente, serão avaliados durante as atividades desenvolvidas durante o 

Curso, considerando-se os seguintes critérios: participação, iniciativa e 

compromisso.  

 

Será considerado aprovado nas disciplinas, o estudante que obtiver, pelo menos, 70 

pontos sobre o total de 100 pontos distribuídos nas avaliações de aprendizagem 

relativas ao desempenho acadêmico (aproveitamento) de cada disciplina do Curso, 

e 75% de frequência nas mesmas. 
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Será aprovado no TCC, o estudante que obtiver, pelo menos, 70 pontos sobre o total 

de 100 pontos desse trabalho. O TCC será avaliado por, pelo menos, dois 

professores da equipe docente do Curso, indicados pelos estudantes e por seu 

orientador, aprovados pela Coordenação do Curso. 

10.2 Certificação 

O estudante aprovado em todas as disciplinas do Curso e no seu TCC estará apto a 

receber o certificado de conclusão do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em 

Gestão Pública, com o título de especialista em Gestão Publica. 
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APÊNDICE A – Documentos relativos à Coordenação do Curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

APÊNDICE B – Cronograma operacional do Curso 

 



 
 

 
 

    
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

PERÍODO PROVÁVEL DE SUA REALIZAÇÃO: agosto/2016 a maio/2018 

Disciplinas 

Primeiro Semestre Letivo (agosto a dezembro de 2016) 

Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Estado e Sociedade 
(32 h/a) 

     

Direito Constitucional 
(32 h/a) 

     

Políticas Públicas 
(32 h/a) 

     

Ética e Responsabilidade 
Social 
(28 h/a) 

     

Metodologia da Pesquisa 
(32 h/a) 

     



 

 

 

 
 

 

PERÍODO PROVÁVEL DE SUA REALIZAÇÃO: agosto/2016 a maio/2018 

Disciplinas 

Segundo Semestre Letivo (fevereiro a julho de 2017) 

Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

Ética e Responsabilidade 
Social 
(Continuidade) 

      

Metodologia da Pesquisa 
(Continuidade) 

      

A Administração Pública e 
Mecanismos de Gestão  
(36 h/a) 

      

Direito Administrativo  
(32 h/a) 

      

Planejamento 
Governamental e 
Orçamento Público 
(36 h/a) 

      

Elaboração, Execução e 
Avaliação de Projetos 
(36 h/a) 

      



 
 

 
 

    
 
 

 
 

 

 

PERÍODO PROVÁVEL DE SUA REALIZAÇÃO: agosto/2016 a maio/2018 

Disciplinas 

Terceiro Semestre Letivo (agosto a dezembro de 2017) 

Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Planejamento  
Governamental e 
Orçamento Público 
(Continuidade) 

     

Elaboração, Execução e 
Avaliação de Projetos 
(Continuidade) 

     

Gestão de Pessoas 
(32 h/a) 

     

Gestão do Conhecimento e 
da Informação 
(32 h/a) 

     

Tópicos Especiais 
(12 h/a) 

     



 
 

 
 

    
 
 

 
 

 

APÊNDICE C – Planos de Ensino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

                                                       

 

 

 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” EM GESTÃO PÚBLICA 

DISCIPLINA: ESTADO E SOCIEDADE PERÍODO:  

C. H. TOTAL:  32 HORAS 

DOCENTE 

RESPONSÁVEL: 

Cynthia Rúbia Braga Gontijo 

 

PLANO DE ENSINO  

Ementa 

Elementos fundamentais do Estado e da Sociedade. Principias teorias sobre Estado e 

Sociedade, segundo as grandes correntes do pensamento político-sociológico. Relação 

entre e Estado e Sociedade no Brasil. Análise sobre as conjunturas políticas, sociais, 

econômicas e culturais que subsidiam a relação Estado-Sociedade na contemporaneidade.  

Objetivos 

 Identificar os elementos fundamentais do Estado e da Sociedade.  

 Analisar criticamente as diferentes concepções de Estado e de Sociedade.  

 Refletir sobre a relação entre Estado e Sociedade no Brasil. 

 Analisar conjunturas políticas, sociais, econômicas e culturais que subsidiam a 

relação Estado-Sociedade na contemporaneidade. 

 Conteúdo programático 

1. Estudo da Teoria Geral do Estado e da Sociedade 

1.1. Conceitos e concepções de Estado e de Sociedade 

1.2. Elementos do Estado e da Sociedade 

1.3. Historiografia do Estado e da Sociedade (origem e formação do Estado e da Sociedade) 

2. Modelos de Estado 

2.1 Estado Moderno (Estado de Direito; Estado Social de Direito; Estado Democrático de 

Direito) 

2.2 Estado do Bem-Estar Social 

2.3 Estado Neoliberal e globalização 
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2.4 Crise e reforma do Estado 

3. Novas tendências do Estado: novos atores entram em cena 

3.1 Representação e participação 

3.2 Governabilidade e governança 

3.3 Instituições participativas  

Processos e procedimentos metodológicos 

A metodologia de trabalho orientara-se pelos referenciais teórico-metodológicos que 

concebem o processo ensino-aprendizagem como uma prática social situada, onde os 

sujeitos – educando(a) e educador(a), com suas múltiplas características e determinações, 

tornam-se seus autores e atores. Propomos, então, um trabalho dialógico, dando ênfase 

na relação entre teoria e prática, considerando suas implicações e significados na 

experiência do sujeito/educando/trabalhador. Nesse sentido, os temas serão trabalhados 

em aulas expositivas dialogadas, estudos dirigidos, seminários e painéis com a 

participação dos educandos(as), através de leitura e análise, realizadas anteriormente as 

aulas, dos textos da bibliografia e webgrafia apresentadas. Os recursos didáticos a serem 

utilizados são: quadro branco com pincel de cores variadas e apagador, data-show, álbum 

seriado, TV e DVD. 

Avaliação das aprendizagens 

A avaliação, entendida como prática teórico-metodológica inerente ao processo pedagógico, 

será contínua/processual, ou seja, todos(as) os(as) educandos(as), individual e 

coletivamente, serão avaliados(as) durante as atividades desenvolvidas durante o Curso, 

considerando-se os seguintes critérios: participação, iniciativa e compromisso. 

Para efeitos de pontuação, serão considerados: 

 Avaliação processual (60% do total dos pontos a distribuir)  

 Avaliação final (40% do total dos pontos a distribuir) 

 

As orientações específicas sobre o desenvolvimento dos trabalhos serão dadas pela 

professora em sala de aula. 
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Pesquisa e Pós-Graduação em Direito. Manaus: CONPEDI, 2009. Disponível em: 
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CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” EM GESTÃO PÚBLICA  

DISCIPLINA: DIREITO CONSTITUCIONAL  

C. H. TOTAL: 32 HORAS 

DOCENTE 

RESPONSÁVEL: 

Stefânia Becattini Vaccaro 

 

PLANO DE ENSINO  

Ementa 

Noções do Direito. Origem das Constituições. Evolução histórica do Direito e a 

contextualização dos Direitos e Garantias Fundamentais na norma constitucional. Evolução 

das constituições. Comparação entre as diversas constituições. Direito Constitucional 

Brasileiro e sua Organização Político-Administrativa e a Repartição de Competências, nos 

diversos momentos de sua história. Organização dos Poderes e a separação das funções 

estatais. A Administração Pública, seus princípios e preceitos relativos ao servidor público. 

Taxas e Tributos. Relações com o Estado e suas formas de controle e os princípios 

constitucionais da Administração Pública. 

Objetivos 

 Apreender noções de Direito. 

 Conhecer a origem das Constituições. 

 Compreender a evolução histórica do Direito e a sua contextualização. 

 Comparar as diversas Constituições. 

 Conhecer o Direito Constitucional Brasileiro. 

 Analisar os princípios e preceitos da Administração Pública. 

 Compreender as formas de controle do Estado.  

 Conteúdo programático 

 Noções de Direito e Constituição . Conceito e evolução histórica.   

 Noções introdutórias: conceito, método e objeto de estudo do Direito Constitucional. 

Direito Constitucional: Origem histórica. As declarações de direitos do século XVIII. 
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Constitucionalismo. Princípio da Supremacia Constitucional. Poder Constituinte: 

Conceito e tipologia. O poder constituinte originário, derivado e decorrente. Limitações 

formais e materiais. Os princípios constitucionais  

 Direitos e Garantias Constitucionais: abordagem global. As gerações dos direitos 

fundamentais. 

 Organização Político-Administrativa. Repartição de Competências: Poder Legislativo, 

Poder Executivo e Poder Judiciário. EC 01/69. 

 Administração Pública: conceito e princípios. Importância e diferença entre a 

Administração Direta e Indireta. Preceitos de observância obrigatória a administração 

pública da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  

 Tributação, orçamento e poder do Estado. 

 Controle da administração pública: Controle interno e externo. O controle pelo 

Legislativo e pelo Judiciário. O Ministério Público, os Tribunais de Contas e o controle 

social. 

Processos e procedimentos metodológicos 

A disciplina será ministrada em aulas expositivas e práticas que abordarão os temas 

constantes do conteúdo programático, com utilização de recursos tecnológicos disponíveis, 

realização de seminários e estudos dirigidos para compreensão dos fundamentos 

constitucionais e análise de casos concretos. 

Avaliação das aprendizagens 

O sistema de avaliação consistirá na realização de trabalhos individuais e em grupos 

realizados durante as próprias aulas. 

Referências 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional.  26 ed.. São Paulo: Malheiros, 2011. 
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2011. 
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1988.  

 

HESSE, K. A Força Normativa da Constituição. Porto Alegre: Fabris, 1995. 



 

 

 

 
 

 

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. 

Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

MORAIS, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 27 ed. São Paulo: 

Malheiros, 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” EM GESTÃO PÚBLICA 

DISCIPLINA:  POLÍTICAS PÚBLICAS 

C. H. TOTAL: 32 HORAS  

DOCENTE 

RESPONSÁVEL: 

Cláudia Ocelli Costa 

 

PLANO DE ENSINO  

Ementa 

Poder, política e sociedade. Política Pública: pressupostos e fundamentos. Papel do Estado 

e da Sociedade Civil na formulação e gestão das políticas públicas. Arenas políticas e atores 

políticos. O global e o local: descentralização, cooperação e conflitos federativos. Políticas 

públicas universais X políticas públicas setoriais. O Ciclo das políticas públicas. A formação 

de agenda de políticas públicas. Formulação, implementação, monitoramento e avaliação de 

políticas públicas. Esferas públicas de negociação, participação e controle social. Novos 

arranjos institucionais. Intersetorialidade, transversalidade e territorialidade. Temas 

Emergentes na Agenda Pública brasileira contemporânea. 

Objetivos 

 Reconhecer os pressupostos e fundamentos das políticas públicas e os debates 

atuais sobre seus limites e possibilidades; 

 Refletir acerca do ciclo e gestão das políticas públicas nos momentos de formulação, 

implementação e avaliação.  

 Analisar os processos de participação e controle social e popular das políticas 

públicas. 

 Debater sobre os novos arranjos institucionais de gestão das políticas públicas. 

 Identificar os temas emergentes e principais conflitos na agenda das políticas públicas 

brasileiras. 
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 Conteúdo programático 

 Unidade I: Contextos e significados das políticas públicas no âmbito da 

democratização e reforma do Estado. 

 Unidade II: O Global e o local: descentralização, cooperação e conflitos federativos. 

Políticas públicas setoriais e políticas públicas universais 

 Unidade III: Concepção do ciclo e gestão das políticas públicas – da formação de 

agendas ao monitoramento e avaliação de impactos 

 Unidade IV: Participação, controle social e novos arranjos institucionais. 

 Unidade V: Temas emergentes na agenda pública brasileira. 

 

Processos e procedimentos metodológicos 

A disciplina será expositiva e dialogada com base nos textos e materiais propostos para 

estudo; leituras dirigidas; atividades em grupos e oficinas. 

Avaliação das aprendizagens 

A avaliação será realizada através de trabalhos individuais, bem como atividades em grupos 

realizadas em sala acerca dos temas debatidos e do material proposto para estudo e 

análises. 

Referências 

BEHRING, Elaine Rossetti; BOSCHETTI, Ivanete. Política social: fundamentos e história. 9. 

ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

BRONZO, Carla - Intersetorialidade como princípio e prática nas políticas públicas: 

reflexões a partir do tema do enfrentamento da pobreza. XX Concurso del CLAD sobre 

Reforma del Estado y Modernización de la Administración Pública “¿Cómo enfrentar los 

desafíos de la transversalidad y de la intersectorialidad en la gestión pública?” Caracas, 

2007. 

 

CARVALHO, José Murilo. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2002. 

 

DAGNINO, Evelina. Construção democrática, neoliberalismo e participação : os 

dilemas da confluência perversa. Disponível em: 



 

 

 

 
 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/politica/article/view/1983>. Acesso em: 

03/06/2016. 

 

DRAIBE, Sônia Miriam. Qualidade de Vida e Reformas Sociais: O Brasil no Cenário Latino-

Americano. Lua Nova, n. 31, 1993, p. 5-46. 

 

GOHN, Maria da Glória. O protagonismo da sociedade civil: movimentos sociais, ONGs e 

redes solidárias. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2008.  

 

HÖFLING, Eloísa de Mattos. Estado e políticas (públicas) sociais. Cadernos Cedes, v. 21, 

n. 55, Novembro/2001, p. 30-41. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v21n55/5539.pdf >. Acesso em: 03/06/2016. 

 

ARRETCHE, Marta T. S. Financiamento federal e gestão local de políticas sociais: o 

difícil equilíbrio entre regulação, responsabilidade e autonomia.  Ciência e Saúde Coletiva, 

Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, p.331-345, 2003. Disponível em: < 

http://www.scielosp.org/pdf/csc/v8n2/a02v08n2.pdf> . Acesso em: 03/06/2016. 

 

MENICUCCI, Telma M. G. Gestão de Políticas Públicas: Estratégia para a Construção de 

uma agenda. Disponível em: 

<http://www.redcreacion.org/documentos/congreso9/TMenicucci.html>. Acesso em: 

03/06/2016. 

 

RUA, Maria das Graças. Políticas Públicas. Especialização – Módulo Básico.  2. ed. reimp. 

– Florianópolis : Departamento de Ciências da Administração / UFSC, 2012. 

 

SANTOS, Wanderley G. Cidadania e justiça. Rio de Janeiro: Campus, 1979. Cap. 1 “Teoria 

social e análise de políticas públicas”, pp. 11-14, e Cap. 2 “Legislação, instituições e 

recursos da política social brasileira”, p. 15-44. 

 

SARAIVA, E. & FERRAREZ, E. (Org´s.). Políticas Públicas. Vol. I, Brasília: ENAPAD, 2006. 
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http://www.scielosp.org/pdf/csc/v8n2/a02v08n2.pdf
http://www.redcreacion.org/documentos/congreso9/TMenicucci.html


 

 

 

 
 

TEIXEIRA, Elenaldo Celso. O papel das Políticas Públicas no Desenvolvimento Local e 

na transformação da realidade. Disponível em 

<http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/aatr2/a_pdf/03_aatr_pp_papel.pdf>. Acesso em: 

03/06/2016. 
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CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” EM GESTÃO PÚBLICA 

DISCIPLINA: ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

C. H. TOTAL: 28 HORAS 

DOCENTE 

RESPONSÁVEL: 

Núbia Braga Ribeiro 

 

PLANO DE ENSINO 

Ementa 

Ética numa perspectiva histórica a partir de diferentes correntes filosóficas. Diferença entre 

ética e moral. A moral como produto da cultura e de sociedades em tempos diversos. A 

origem, as concepções, a aplicação da responsabilidade social e sua relação com a ética. A 

ética e a responsabilidade como componentes fundamentais do cidadão, do Estado e das 

empresas.   

Objetivos 

 Desenvolver a capacidade de análise crítica na formação do aluno diante os desafios 

e dilemas éticos e responsáveis que se impõe no mundo globalizado; 

 Conhecer as correntes filosóficas da ética enquanto ciência que estuda a conduta 

humana; 

 Estudar de forma problematizada a ética e as responsabilidades individual, social e 

coletiva; 

 Compreender a gênese e a aplicação da responsabilidade social; 

 Refletir sobre os códigos de ética e os programas de responsabilidade social. 
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 Conteúdo programático 

I UNIDADE 

 Concepções de ética e moral. 

 Correntes filosóficas da ética. 

 Culturas e sociedades diversas – reflexões em torna da ética e da moral. 

 Ética e cidadania. 

 Ética e responsabilidade do indivíduo, social e cidadã. 

II UNIDADE 

 Origem e concepções de responsabilidade social. 

 Relação entre ética e responsabilidade social. 

 Considerações teóricas sobre a gestão da responsabilidade social. 

 Diferenças entre responsabilidade social e filantropia. 

 O publico e o privado e a relação com a responsabilidade social. 

 A ética e a responsabilidade social no campo da cidadania, do Estado e das 

empresas.   

 

Processos e procedimentos metodológicos 

 Aulas expositivas. 

 Aulas dialogadas. 

 Apresentação oral de trabalho de grupo, seminários e produção de texto. 

 Exibição e análise de filme e/ou documentário. 

 Estudo de textos, estudos de casos, análise de dilemas, exposição oral, debates.  

Avaliação das aprendizagens 

A avaliação tem como instrumentos no processo ensino-aprendizagem a elaboração de 

trabalhos em grupo e individual com base em leituras, pesquisas, debates, apresentações 

orais e produção de análise escrita. Ainda, como critérios de avaliação serão considerados a 

participação e o desempenho individual, mas também a organização e a coerência do aluno 

e do grupo. Todas as atividades escritas devem obedecer as normas da ABNT e da 

linguagem acadêmica.  

Referências 

ASHLEY, Patrícia Almeida; et al. Ética e responsabilidade social nos negócios. 2 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2006. 



 

 

 

 
 

BOAVENTURA, Souza (org.). Democratizar a Democracia: Os Caminhos da Democracia 

Participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 

 

BOFF, Leonardo. Ética e Moral: a busca dos fundamentos. 5 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 

2009. 

CASTRO, Carmem Lúcia Freitas de; GONTIJO, Cynthia Rúbia Braga; PINTO, Luciana 

Moraes Raso Sardinha. (orgs.). Dicionário de Políticas Públicas. V. 2. Ed. UEMG, 2015. 

 

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. 13 ed. São Paulo, Ática, 2003. 

 

DAGNINO, Evelina (org.). Sociedade civil e espaços públicos no Brasil. São Paulo: Paz e 

Terra/Unicamp, 2002. 

 

GOHN, M.G. O protagonismo da sociedade civil. Movimentos sociais, ONGs e redes 

solidárias. São Paulo: Cortez Editora, 2005.  

 

MELO NETO, F. P. de e FRÓES, C. Responsabilidade Social & Cidadania Empresarial. 

Rio de Janeiro: Qualitymark Editora, 1999. 

            

          MELO NETO, Francisco Paulo de e BRENNAND, Jorgiana Melo. Empresas socialmente  

responsáveis: o novo desafio da gestão moderna. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004.  

 

            OLIVEIRA, José Antonio Puppim de. Empresas na Sociedade. 2 tiragem. Rio de Janeiro:  

            Elsevier, 2008.  

 

RIBEIRO, Núbia Braga Ribeiro. Ética no Serviço Público (verbete) In: Dicionário de Políticas  

Públicas. CASTRO, Carmem Lúcia Freitas de; GONTIJO, Cynthia Rúbia Braga; AMABILE, Antônio  

Eduardo de Noronha. (orgs.) Ed. UEMG, 2012.  

 

RIBEIRO, Núbia Braga Ribeiro. Ética (verbete) In: Dicionário de Políticas Públicas. CASTRO,  

Carmem Lúcia Freitas de; GONTIJO, Cynthia Rúbia Braga; AMABILE, Antônio Eduardo de 

Noronha. (orgs.) Ed. UEMG, 2012.  



 

 

 

 
 

 

RIBEIRO, Núbia Braga Ribeiro. Moral (verbete) In: Dicionário de Políticas Públicas. CASTRO,  

Carmem Lúcia Freitas de; GONTIJO, Cynthia Rúbia Braga; AMABILE, Antônio Eduardo de 

Noronha. (orgs.) Ed. UEMG, 2012.  

 

SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. Ética. 32. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.  

TENÓRIO, Fernando Guilherme (org). Responsabilidade Social Empresarial: teoria e prática.  

Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004. 

 

TRAS  FERETTI, José. Ética e Responsabilidade Social. Campinas/SP: Editora Alínea, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

                                                         

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” EM GESTÃO PÚBLICA 

DISCIPLINA: METODOLOGIA DE PESQUISA 

C. H. TOTAL: 32 HORAS  

DOCENTE 

RESPONSÁVEL: 

Neimar Azevedo Duarte 

 

PLANO DE ENSINO 

Ementa 

Ciência, conhecimento científico e outros tipos de conhecimento. Métodos e técnicas de 

pesquisa. Pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, entrevista e observação participante. 

A estruturação de um projeto de pesquisa. O planejamento da pesquisa: tema, problema, 

objetivos, fases da pesquisa e coleta de dados. Elaboração do plano de trabalho. A 

elaboração de artigo científico. Redação de trabalhos acadêmicos e normas para as 

referências bibliográficas. 

Objetivos 

 Conhecer as especificidades do conhecimento científico. 

 Conhecer os instrumentos de pesquisa qualitativa mais utilizados nas ciências sociais. 

 Aprender a estruturar um projeto de pesquisa. 

 Apreender a planejar uma pesquisa. 

 Apreender a elaborar o plano de trabalho para a elaboração do trabalho de conclusão 

de curso. 

 Conteúdo programático 

UNIDADE I - O CONHECIMENTO CIENTÍFICO  

Ciência, conhecimento científico e outros tipos de conhecimento.  

Métodos e técnicas de pesquisa.  

Pesquisa bibliográfica,  

Pesquisa documental,  

Entrevista e observação participante 
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UNIDADE II - A PLANEJAMENTO DA PESQUISA 

O planejamento da pesquisa.  

Definição de tema, problema, objetivo geral e objetivos específicos. 

Fases da pesquisa e coleta de dados.  

Tipos de artigo científico 

Regras para elaboração do artigo científico. 

Estrutura do Plano de Trabalho. 

 

UNIDADE III - A ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

Construção plano de trabalho. 

Redação de trabalhos acadêmicos e normas para as referências bibliográficas. 

Processos e procedimentos metodológicos 

A metodologia de trabalho orientara-se pelos referenciais teórico-metodológicos que 

concebem o processo ensino-aprendizagem como uma prática social situada, onde os 

sujeitos – educando(a) e educador(a), com suas múltiplas características e determinações, 

tornam-se seus autores e atores. Propomos, então, um trabalho dialógico, dando ênfase 

na relação entre teoria e prática, considerando suas implicações e significados na 

experiência do sujeito/educando/trabalhador. Nesse sentido, os temas serão trabalhados 

em aulas expositivas dialogadas, estudos dirigidos, seminários e painéis com a 

participação dos educandos(as), através de leitura e análise, realizadas anteriormente as 

aulas, dos textos da bibliografia e webgrafia apresentadas. Os recursos didáticos a serem 

utilizados são: quadro branco com pincel de cores variadas e apagador, data-show, álbum 

seriado, TV e DVD. 

Avaliação das aprendizagens 

A avaliação, entendida como prática teórico-metodológica inerente ao processo pedagógico, 

será contínua/processual, ou seja, todos(as) os(as) educandos(as), individual e 

coletivamente, serão avaliados(as) durante as atividades desenvolvidas durante o Curso, 

considerando-se os seguintes critérios: participação, iniciativa e compromisso. 

Para efeitos de pontuação, serão considerados: 

 Avaliação processual (60% do total dos pontos a distribuir)  

 Avaliação final (40% do total dos pontos a distribuir) 

 



 

 

 

 
 

As orientações específicas sobre o desenvolvimento dos trabalhos serão dadas pela 

professora em sala de aula. 

Referências 

BOOTH, Wayne C., COLOMB, Gregory G.,WILLIAMS, Joseph M. A arte da pesquisa. São 

Paulo: Martins Fontes, 2005. 

 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed.. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

MARCONI, Marina; LAKATOS, Eva M.. Fundamentos de Metodologia Científica. 7 ed.. 

São Paulo: Atlas, 2010. 

 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. (org.) Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 

Petrópolis: Vozes, 2002. 

 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 

2004.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

                                                         

 

 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” EM GESTÃO PÚBLICA  

DISCIPLINA: A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ESTRATÉGIAS DE GESTÃO  

C. H. TOTAL: 36 HORAS 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Carmem Lucia Freitas de Castro 

 

PLANO DE ENSINO 

Ementa 

Histórico da Administração Pública. Modelos e Evolução. Contexto atual de atuação do 

Estado; impactos sobre o papel e as formas de atuação do Estado; as novas tendências da 

gestão pública. Analisa das estratégias e instrumentos para a transformação do Estado; o 

impacto do modelo gerencial na administração pública; o novo desenho organizacional, 

institucional, processual e de valores que norteiam a administração pública gerencial e o 

capital humano requerido pela nova forma de gestão. Noções de accountability, 

governabilidade e governança e o exercício do controle social sobre as ações do governo. 

Objetivos 

Analisar e debater o novo contexto de oportunidades que emerge na seara da gestão 

pública, a partir do exame de experiências nacionais e internacionais de criação de valor 

público. 

 Conteúdo programático 

Introdução – Breve histórico da administração pública –  

                       Modelos e evolução 

 

Unidade 1. Administração Pública: Contexto, Desafios e Perspectivas  

- Administração Pública Gerencial; 

- Os Desafios para a Mudança da Cultura Organizacional 

- Estratégias de Desenvolvimento e Inovação 

 

Unidade 2. A Administração Pública orientada para atendimento ao cidadão 

 - Alinhamento da Organização à Estratégia. 
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 - Alinhamento das Pessoas à Estratégia 

 - Contratualização de Resultados 

 - Os Desafios da  Gestão democrática e compartilhada   

Unidade 3. Governança Social e Accountability 

 - Governança Social: Conceito e Desafios 

 - Controle Social e os Órgãos de Controle 

 - Participação Popular e os Diversos Mecanismos de Interação 

 - Os Desafios de Governar para o interesse da Sociedade 

 

Unidade 4. Desafios: Integração Sistêmica e efetividade  das ações da Administração 

Pública  

. Gestão Estratégica e os Indicadores de Desempenho 

Processos e procedimentos metodológicos 

=> Aulas expositivas dialogadas; seminários e painéis, estudos dirigidos e estudos de casos. 

Avaliação das aprendizagens 

Apresentação de trabalho em grupo : 25 pontos  

Estudo de caso: 15 pontos  

Elaboração de resenhas : 30 pontos  

Debates e discussões de textos em sala de aula: 30 pontos  

Referências 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: concessão, 

permissão, franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas. 5 ed. São 

Paulo:Atlas,2006. 

 

PEREIRA, Luiz Carlos Bresser; SPINK, Peter. Reforma do Estado e Administração 

Pública Gerencial. 7 ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. 

 

TROSA, Silvie . Gestão. Pública por Resultados: quando o Estado se compromete. Rio de 

Janeiro: Revan; Brasilia, DF: ENAP, 2010. 

 

Referências complementares 

AGUILAR, Luis F. El aporte de La política pública y de la nueva gestión pública a la 



 

 

 

 
 

governanza. Revista del CLAD Reforma y Democracia. Venezuela: CLAD, n. 39, octubre 

2007. 

 

ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. O contrato de gestão no serviço 

público. Brasília: ENAP, 1993. 

 

GARCES, Ariel; SILVEIRA, José Paulo. Gestão Pública orientada para resultados no 

Brasil. Revista do Serviço Público – Ano 53, n.4(Out -Dez 2002). Brasília: ENAP 

 

GOLDSMITH S.; EGGERS W. Governar em rede: o novo formato do setor público. São 

Paulo: Fundação Editora da UNESP, 2006. 

 

ILPES/CEPAL. Indicadores de desempeño en el sector público. Preparado por 

BONNEFOY, Juan C. ARMIJO, Marianela. Santiago de Chile: Naciones Unidas, 2005. 

 

MARINI, Caio. Gestão Pública: o debate Contemporâneo. Salvador: Fundação Luís 

Eduardo Magalhães, 2003. 

 

MARINI, Caio. (Muito) além da gestão pública: a emergência da governança social para o 

desenvolvimento. Revista Governança Social. Ano 1 Edição 1 Dez/Mar, Belo Horizonte, 

2008  

 

MARINI, Caio. MARTINS, Humberto Falcão. Um governo matricial: estruturas em rede 

para a geração de resultados de desenvolvimento. IX Congresso del CLAD, 2004. 

 

PAULA, Ana Paula P. Por uma Nova Gestão Pública: limites e potencialidades da 

experiência contemporânea. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007. 

 

REZENDE, F. da Cunha. O dilema do controle e a falha sequencial nas reformas gerenciais. 

Revista do serviço público, Brasília , v.53, n.3, jul./set. 2002. 

 

SARAVIA, Enrique. Contratos de gestão como forma inovadora de controle das 



 

 

 

 
 

organizações estatais. X Congresso Internacional del CLAD, Chile, 2005. 

 

TROSA, Sylvie. Gestão pública por resultados: quando o Estado se compromete. Rio de 

Janeiro: Revan; Brasília: ENAP, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

                                                       

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” EM GESTÃO PÚBLICA 

DISCIPLINA:  DIREITO ADMINISTRATIVO 

C. H. TOTAL: 32 HORAS 

DOCENTE 

RESPONSÁVEL: 

Henrique Lima Quites 

 

PLANO DE ENSINO  

Ementa 

Propedêutica do Direito Administrativo: conceito, formação histórica e fundamentos 

constitucionais. As diversas modalidades de exercício da atividade administrativa; 

organização administrativa; ato e procedimento administrativo; serviços públicos; agentes 

públicos; bens públicos. Parcerias. Responsabilidade patrimonial do Estado; controle da 

Administração.  

Objetivos 

 Conhecer 

aspectos relacionados às normas que dizem respeito à Administração Pública 

Brasileira, fornecendo-lhe, no campo do Direito Administrativo, o necessário 

embasamento doutrinário para compreender a dinâmica estatal.  

 Conteúdo programático 

1. Estado: concepção. Poderes e funções. 

2. Administração Pública: organização e atividade. Administração Pública e Governo. 

3. Direito Administrativo: conceito. Evolução histórica. Direito Administrativo no Brasil.  

4. Princípios do Direito Administrativo. 

5. Regime Jurídico-Administrativo. Relação jurídico-administrativa. 

6. Modalidades da atividade administrativa: atividade administrativa e os regimes público e 

privado.  

7. Organização Administrativa: concentração e desconcentração de competências. 

Centralização e descentralização administrativa. Administração indireta: autarquias, 

empresas estatais, fundações. Tendências da organização administrativa. 

8. Ato Administrativo. 
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9. Discricionariedade Administrativa: Vinculação e discricionariedade Discricionariedade e 

limites do controle jurisdicional da administração. 

10. Procedimento Administrativo e Poderes Administrativos. 

11. Serviços públicos.  

12. Agentes públicos.  

13. Bens públicos.  

14. Intervenção do Estado na propriedade privada.  

15. Responsabilidade patrimonial do Estado.  

16. Controle da Administração. 

Processos e procedimentos metodológicos 

Aulas expositivas sobre os assuntos da ementa. Debates em sala de aula no curso das 

aulas. Trabalhos em grupo. Seminários e outras atividades de caráter complementar. 

Pesquisas documentais sobre temas relacionados. 

Avaliação das aprendizagens 

A avaliação será feita por intermédio de provas escritas e outros trabalhos e testes a serem 

desenvolvidos ao longo do período letivo. 

Referências 

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, São Paulo: 

Malheiros, 2008. 

 

BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. Princípios Gerais de Direito Administrativo. 

Belo Horizonte-Rio de Janeiro: Forense, 2003. 

 

CRETELLA JR. Curso de Direito Administrativo.Rio: Forense, 2009. 

 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

FARIA, Edimur Ferreira de. Curso de Direito Administrativo Positivo. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2007. 

 

FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2002. 

 



 

 

 

 
 

GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. São Paulo: Revista dos 

Tribunais,2009. 

 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros,2005. 

 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. Rio: 

Forense,2006. 

 

PEREIRA, Flávio Henrique Unes; CAMMAROSANO, Márcio; SILVEIRA, Marilda de Paula; 

ZOCKUN, Maurício (Coord). O Direito Administrativo na Jurisprudência do STF e STJ: 

homenagem ao Professor Celso Antonio Bandeira de Mello. Belo Horizonte: Fórum, 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

                                                     

 

 

 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” EM GESTÃO PÚBLICA  

DISCIPLINA: PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E 

ORÇAMENTO PÚBLICO 

PERÍODO:  

C. H. TOTAL: 36 HORAS 

DOCENTE 

RESPONSÁVEL: 

Rafael Divino de Vasconcelos 

 

PLANO DE ENSINO  

Ementa 

Evolução dos conceitos de planejamento e orçamento. Principais modelos de planejamento. 

Relação entre políticas públicas, planejamento e orçamento. Processo orçamentário no 

Brasil - processos, métodos e instrumentos do orçamento público; Plano Plurianual; Lei de 

Diretrizes Orçamentárias; Lei Orçamentária Anual; Cronologia da implementação 

orçamentária; A Lei de Responsabilidade Fiscal e sua relação com o processo orçamentário. 

Princípios de Finanças Públicas: necessidade de financiamento do setor público e dívida 

pública.  

Objetivos 

 Conhecer planejamento governamental e o seu processo orçamentário, 

considerando-se os principais conceitos envolvidos, bem como a importância do 

alinhamento entre eles. Entender o planejamento governamental como instrumento 

principal para inovação e crescimento da gestão pública por resultados. 

 Conteúdo programático 

 O processo de origem e evolução do planejamento governamental. 

 Natureza do processo de planejamento: conceitos, elementos e tipologia. 

 Orçamento - Origem, papéis e evolução histórica. 

 Princípios orçamentários e tipos de orçamento. 

 Conceitos, classificação e estrutura das Receitas e Despesas Governamentais; 
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 Orçamento com base na Constituição da República, Lei n.º 4.320/64, Lei de 

Responsabilidade Fiscal e nas Portarias Interministeriais STN/SOF.  

 Integração entre o planejamento e orçamento. 

 Planejamento e Orçamento no Brasil: a função, o conteúdo e a composição do Plano 

Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária 

Anual (LOA). 

 Programas, Ações, Projetos, Atividades e Indicadores. 

 Planejamento de médio e longo prazo do governo. 

 Tópicos de Orçamento: 

o Ciclos eleitorais no orçamento. 

o Necessidade de Financiamento do Setor Público - NSFP e dívida pública. 

Processos e procedimentos metodológicos 

A metodologia de aprendizagem será desenvolvida através de aulas expositivas com 

apresentação eletrônica e debates em grupo, buscando sempre a participação do aluno, de 

modo a permitir a todos a compreensão dos objetivos propostos pela disciplina. 

Avaliação das aprendizagens 

O processo de avaliação se dará através da participação efetiva nas atividades 

desenvolvidas em sala de aula, tais como resenhas de artigos acadêmicos, apresentação de 

trabalhos escritos. 

Referências 

ANDRADE, N. A. et al. Planejamento Governamental para Municípios. 2.ª Ed. São Paulo: 

Atlas, 2008. 

 

BIN, D.; CASTOR, B. V. J. Racionalidade e Política no Processo Decisório: estudo sobre 

orçamento em uma Organização Estatal. In: Revista de Administração Contemporânea, v. 

11, n. 3, jul/set. 2007 p. 35-56. 

 

BRASIL, Portaria n° 42, de 14 de abril de 1999, publicada pelo Ministério do Orçamento e 

Gestão. Disponível em: < http://siops.datasus.gov.br/Documentacao/port_42.pdf>. Acesso 

em: 23 de dezembro de 2010. 

 

________ .Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro 
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CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” EM GESTÃO PÚBLICA 

DISCIPLINA: ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS 

C. H. TOTAL: 36 HORAS 

DOCENTE 

RESPONSÁVEL: 

Marina Aparecida Pimenta da Cruz Correa 

 

PLANO DE ENSINO  

Ementa 

Conceituação de planos, programas e projetos governamentais. Contextualização na 

Administração Pública. A pertinência, aplicabilidade e finalidade. Etapas da gestão: 

diagnóstico, definição de prioridades, elaboração, construção de indicadores, execução, 

monitoramento e avaliação. Desenvolvimento e responsabilização de equipes. Aporte 

financeiro. Efetividade e interesse público. Impactos sociais. 

Objetivos 

 Definir conceitos básicos de projeto; 

 Contextualizar o projeto na Administração Pública; 

 Aprender como, por que e quando se faz projeto; 

 Compreender o entrelaçamento de várias áreas em um mesmo projeto; 

 Compreender a sequência de um projeto. 

 Controlar as etapas de um projeto; 

 Monitorar e avaliar um projeto; 

 Gerenciar um projeto; 

 Relacionar-se com as equipes de um projeto; 

 Concluir formalmente um projeto. 

 Conteúdo programático 

– Definição de Conceitos Básicos Referentes ao Projeto e sua Contextualização: 

 Dialogando com os Conceitos; 

 Contextualização do Projeto na Gestão Pública; 

 A Intersetorialidade nos Projeto; 

 Participação dos Cidadãos em Projetos; 
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 Avaliação de Demandas e o Desenvolvimento;  

 Etapas de um Projeto. 

 

– A Lógica Interna das Etapas de um Projeto: 

 Controlando as Etapas de um Projeto; 

 Indicadores: monitoramento e avaliação do projeto; 

 Gerenciamento do Projeto; 

 Gestor do Projeto e Equipes; 

 Conclusão Formal de um Projeto. 

Processos e procedimentos metodológicos 

As aulas serão ministradas utilizando quadro negro, Power point e laboratório de informática 

para as aulas práticas e solução de exercícios. Serão programados seminários de 

apresentação de trabalhos e análise de projetos públicos existentes  

Avaliação das aprendizagens 

A avaliação será realizada através de trabalhos individuais, bem como atividades em grupos 

realizadas em sala acerca dos temas debatidos e do material proposto para estudo e 

análises. 
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CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” EM GESTÃO PÚBLICA 

DISCIPLINA: GESTÃO DE PESSOAS 

C. H. TOTAL: 32 HORAS 

DOCENTE 

RESPONSÁVEL: 

Luciana Gelape dos Santos 

 

PLANO DE ENSINO 

Ementa 

A importância e o papel da gestão estratégica de pessoas na Administração Pública, 

considerando: a gestão estratégica organizacional e a interface com a gestão de recursos 

humanos e os seus subsistemas: recrutamento, seleção e desenvolvimento de pessoas; 

gestão de desempenho; política remuneratória, cargos e salários e sistemas de 

recompensas. 

Objetivos 

 Analisar, discutir e aplicar a Gestão de Pessoas com uma abordagem alinhada à 

gestão estratégica - conceitos e noções gerais de clima, cultura e mudança 

organizacional. 

 Conhecer gestão por competência, gestão do desempenho, gestão de carreira e 

política remuneratória com foco na competência e desempenho, bem como com a 

preocupação com uma política de captação e retenção de recursos humanos 

competente e com motivação. 

 Compreender a qualidade de vida no trabalho – QVT, educação e desenvolvimento 

permanente de talentos. 

 Conteúdo programático 

 Contextualização sobre modelos de gestão, com foco especial na gestão estratégica. 

A gestão estratégica organizacional e a interface com a gestão de recursos humanos. 

 Abordagem sobre clima, cultura e mudança organizacional.  

 O conceito de competência. A gestão de pessoas por competências. Gestão de 

Talentos. 

 Indicadores e métodos de Avaliação de desempenho. 
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 Motivação no contexto da administração pública.  

 Políticas e práticas de captação e seleção de pessoas.  

 Sistemas de recompensa. A política remuneratória alinhada com a gestão por 

competência e a gestão estratégica.   

 O planejamento e a Gestão de carreiras.  Conceito, tipos de carreiras e tendências.  

 Qualidade de vida no trabalho – QVT – conceito e equilíbrio entre a vida pessoal e 

trabalho. Relação entre a carreira e a QVT. 

 Política de Desenvolvimento – Educação e Capacitação – Conceitos, gestão da 

educação e capacitação. Educação permanente e educação à distância.   

 Tendências em gestão de pessoas no contexto da administração pública. 

Processos e procedimentos metodológicos 

 Aulas expositivas dialogadas; 

 Exercícios em grupo; 

 Debates e discussões de textos em sala de aula; 

 Estudos de caso. 

Avaliação das aprendizagens 

Será realizada mediante a elaboração de exercícios e apresentação de trabalhos em sala de 

aula e, apresentação de um trabalho final sob forma de seminário. 
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CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” EM GESTÃO PÚBLICA 

DISCIPLINA: GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA INFORMAÇÃO 

C. H. TOTAL: 32 HORAS 

DOCENTE 

RESPONSÁVEL: 

Mauro Araújo Câmara 

 

PLANO DE ENSINO  

Ementa 

A sociedade da informação; gestão do conhecimento; retenção do conhecimento; capital 

intelectual. Ferramentas de gestão. Business intelligence; inteligência competitiva; 

mineração de dados. A utilização dos meios digitais e tecnológicos – racionalização dos 

serviços e transparência. 

Objetivos 

Discutir conceitos da Sociedade da Informação. 

Discutir conceitos de gestão do conhecimento e da informação. 

Conhecer mecanismos de retenção do conhecimento. 

Identificar as abordagens de business e intelligence, e inteligência competitiva. 

Analisar vantagens na mineração de dados para a gestão do conhecimento. 

Discutir a gestão da informação e do conhecimento no governo eletrônico e nos sistemas de 

Informação. 

 Conteúdo programático 

 Gestão Do Conhecimento e da Informação: globalização; Sociedade da Informação; 

antecedentes da Gestão do Conhecimento; conceito de BA; Modelo SECI. 

 Retenção do conhecimento; modelos. 

 Capital intelectual: abordagens. 

 Business intelligence: ferramentas, benefícios, data warehouse, data mining, fenômeno 

big data e ferramentas de análise de dados. 

 Inteligência competitiva: estudo de caso. 

 Governo eletrônico e Sistemas de informação na Gestão Pública.  
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Processos e procedimentos metodológicos 

 Aulas expositivas, com utilização de recursos multimídia, para dar suporte aos 

debates; 

 Estudos de caso e vivências profissionais. 

Avaliação das aprendizagens 

Apresentação de trabalhos 

Projetos aplicados  
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APÊNDICE D – Documentos relativos à equipe docente do Curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

APÊNDICE E – Cronograma financeiro do Curso  


