
   

 

 

 

 

 

Pós-Graduação a distância 

 Administração Pública  

 

 

 

Disciplinas: 

 

1) GESTÃO DE PESSOAS NO SETOR PÚBLICO 

2) CIDADANIA, GESTÃO URBANA E MUNICIPAL 

3) GESTÃO MACROECONÔMICA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

4) ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA 

5) GESTÃO DE CUSTOS NO SETOR PÚBLICO 

6) SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE TECNOLOGIA 

7) ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO E FINANÇAS PÚBLICAS 

8) COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA 

9) COMPLIANCE E ÉTICA 

10)  PLANEJAMENTO E CONTROLE ESTRATÉGICO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

11)  DIREITO ADMINISTRATIVO 

12)  MÉTODOS QUANTITATIVOS 

13)  MARKETING, EMPREENDEDORISMO PÚBLICO E INOVAÇÃO 

14)  ANALYTICS & BUSINESS INTELLIGENCE 

15)  DIREITO CONSTITUCIONAL E POLÍTICAS PÚBLICAS 

16)  HUMANIDADES 

 

Ementas: 

 

DISCIPLINA 1 - GESTÃO DE PESSOAS NO SETOR PÚBLICO 

Tendências e desafios da gestão de pessoas no setor público. Subsistemas de gestão 

de pessoas: provisão, desenvolvimento, desempenho, compensação, relações 



   

 

 

 

 

 

humanas e sociais. Digitalização do RH. Políticas e práticas inovadoras de gestão de 

pessoas no setor público. A Gestão de Pessoas por competências. A Atração de 

Competências para as Organizações. Avaliação de Performance. Outras dimensões da 

Gestão de Pessoas: qualidade de vida. 

DISCIPLINA 2 – CIDADANIA, GESTÃO URBANA E MUNICIPAL 

Reflexão teórico-crítica da ética, da moral e da cidadania no mundo contemporâneo. 

Origens da ética. A relação entre a moral e a ética; os costumes, os hábitos, as 

virtudes; direito e deveres cidadãos; o cuidado como elemento norteador da 

cidadania; respeito, alteridade; o público e o privado; as políticas públicas; cidadania e 

convivência social; inclusão social; indivíduo e coletividade; subjetividade. Os novos 

papéis dos governos locais e a ampliação da agenda local. Descentralização e relações 

intergovernamentais. Competências e atribuições municipais. Perfil do município 

brasileiro. Inovações nas políticas locais. Organização municipal. Planejamento 

municipal e seus instrumentos. Gestão financeira e tributária de políticas locais. 

Políticas urbanas e ambientais locais: seus marcos legais e instrumentos de ação. 

DISCIPLINA 3 - GESTÃO MACROECONÔMICA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

Agentes econômicos, fatores de produção e economia fechada. Variáveis 

macroeconômicas: inflação, emprego/desemprego, juros e Produto Interno Bruto 

(PIB). Endividamento do setor público. Políticas macroeconômicas: fiscal, monetária e 

cambial. Economia aberta, Balanço de Pagamentos e Reservas Cambiais. 

DISCIPLINA 4 - ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA 

Contabilidade pública e classificação orçamentária. O novo contexto da Contabilidade 

Pública e a conversão às normas internacionais. Princípios contábeis aplicados à 

administração pública. Atos administrativos e fatos contábeis na administração 

pública. Ordenador de despesas. Patrimônio público sob a ótica da contabilidade 

pública. Exercício financeiro e regime contábil na administração pública para as 

receitas e despesas públicas; regime orçamentário e regime patrimonial. Registros 



   

 

 

 

 

 

contábeis: plano de contas e sua estruturação. Balanços orçamentário, financeiro e 

patrimonial e outros demonstrativos contábeis na administração pública. Indicadores 

de Desempenho nas demonstrações públicas. O Processo orçamentário público: a 

elaboração (PPA, LDO, LOA) e execução do orçamento. Controle da execução do 

orçamento. 

DISCIPLINA 5 - GESTÃO DE CUSTOS NO SETOR PÚBLICO  

Evolução e objetivos da contabilidade de custos: financeiros, gerenciais e estratégicos. 

Terminologia utilizada pela contabilidade de custos. Classificação dos gastos, objeto de 

custeio, gasto, desembolso, custo, despesa, perda, investimento, classificações e 

princípios contábeis aplicados a custos. Métodos de custeio e critérios passíveis de 

utilização legal para mensuração de estoques e apuração de resultados. Métodos de 

custeio: custeio por absorção, custeio direto, custeio variável. Uso das informações de 

custos para tomada de decisão: análise das relações custo-volume-lucro, ponto de 

equilíbrio, margem de contribuição. Introdução à formação e gestão de preços de 

venda. Sistemas de mensuração de custos contábeis e gerenciais.  

DISCIPLINA 6 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE TECNOLOGIA 

Informação e gestão organizacional. Utilização de ferramentas de Tecnologia da 

Informação como base para construção de relatórios executivos/gerenciais como 

suporte aos processos decisórios que permeiam as instituições, com foco nas 

organizações públicas. Processo decisório e características da informação. Inteligência 

organizacional. Gestão da informação: o ciclo de gerenciamento de informação. 

Sistemas de Informação Gerenciais. Sistemas de Gestão Integrada. Estudo de 

processos de implantação de sistemas e engenharia de software. Perspectivas da 

gestão de informações no setor público: transparência, acesso à informação, cidadania 

e democracia. Experiências de governo eletrônico no setor público. 

 

 



   

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 7 - ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO E FINANÇAS PÚBLICAS 

Funções do setor público. Economia do bem-estar e equidade. Bens Públicos. Eficiência 

de mercado e falhas de mercado. Externalidades negativas e positivas. Bens Públicos. 

Sistema Tributário. Princípios de tributação. Sistema Tributário Brasileiro. Carga 

tributária. Classificação dos gastos públicos. Federalismo fiscal. 

DISCIPLINA 8 - COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA 

O que caracteriza e os desafios e importância da comunicação estratégica, planejada e 

alinhada com as demandas dos diversos stakeholders. Comunicação e gestão da 

organização: aspectos relacionados à cultura organizacional, poder, liderança e gestão 

de crise. A Comunicação para resultados e a importância do social media trainning. 

DISCIPLINA 9 - COMPLIANCE E ÉTICA 

Implementação de programa de compliance. Identificação de riscos. Requisitos e 

estruturação de projetos. Regulamentação e controles. Políticas de conformidades e 

padrões. Ajustes a legislação, regras, diretrizes. Auditorias. Melhoria contínua. 

DISCIPLINA 10 – PLANEJAMENTO E CONTROLE ESTRATÉGICO NA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 
 

Principais conceitos de planejamento e de gestão em organizações públicas. 

Ferramentas de planejamento estratégico. Gestão por resultados. Gestão municipal no 

Brasil. Diagnóstico e proposição de soluções / alternativas para a gestão pública. 

DISCIPLINA 11 - DIREITO ADMINISTRATIVO 

Origem, objeto e conceito do Direito Administrativo. Agentes públicos: definição e 

classificação. Funções públicas. Ato administrativo. Organização administrativa: 

administração direta e indireta. Serviços públicos e concessões: regime constitucional 

e infraconstitucional. Responsabilidade do Estado. Bens públicos. Contratos e 

licitações. 

 



   

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 12 - MÉTODOS QUANTITATIVOS 

Resumo de dados: introdução; apresentação de dados; medidas estatísticas associadas 

a variáveis quantitativas. Principais distribuições discretas e contínuas. Inferência 

estatística: estimação e testes de hipóteses. Comparação de duas ou mais amostras. 

Construção e interpretação de números-índices. Metodologias para a criação de 

indicadores sociais e econômicos na realização de diagnósticos e na definição de 

prioridades de política. Bases de dados e fontes de informação para a pesquisa social e 

econômica no Brasil. Os Registros Administrativos do Governo. 

DISCIPLINA 13 - MARKETING, EMPREENDEDORISMO PÚBLICO E INOVAÇÃO 

Conceitos fundamentais do marketing, gestão de produtos, marketing de serviços, 

preços, distribuição, promoção e comunicação, prestação de contas e transparência 

das ações governamentais. Melhoria dos serviços ao cidadão e marketing social. O 

empreendimento e o empreendedor. Tipos de inovação: condicionantes e impactos. 

Desenvolvimento, incorporação e difusão de inovações. Sistema Nacional de Inovação 

(SNI): atividades de fomento e políticas públicas. 

DISCIPLINA 14 – ANALYTICS & BUSINESS INTELLIGENCE 

Fundamentos da gestão de dados, arquitetura de soluções analíticas, métodos e 

técnicas voltadas para analytics e business intelligence. Ferramentas de analytics e 

business intelligence. 

DISCIPLINA 15 – DIREITO CONSTITUCIONAL E POLÍTICAS PÚBLICAS 

Conceito e origem do direito constitucional. Formação e tipos de Estado e de governo. 

O preâmbulo da Constituição. Princípios fundamentais. Direitos e garantias 

fundamentais. Políticas públicas: controle interno e externo. 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 16 – HUMANIDADES 

O ser humano, o processo de humanização e o conceito de pessoa. Desafios 

contemporâneos e o lugar da religião e da espiritualidade. Autonomia e heteronomia 

na sociedade atual. Princípios éticos e ética profissional. 

 


