
   

 

 

 

 

 

GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA 

 Tecnologia em Gestão Pública 

Eixo Temático: Gestão Contemporânea 

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS 

Os conteúdos necessários para o desenvolvimento das competências comportamentais do 

profissional da atualidade serão definidos pelo NDE semestre a semestre. Sugere-se 

avaliação para desenvolvimento dos temas: inteligência emocional, visão sistêmica e 

automotivação. 

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

Os conteúdos necessários para o desenvolvimento da disciplina de Desafios 

Contemporâneos serão definidos pelo NDE semestre a semestre. Sugere-se avaliação para 

desenvolvimento dos temas: riqueza, economia, consumo, mobilidade urbana e outros. 

MICROFUNDAMENTO: RELAÇÕES PESSOAIS NO TRABALHO 

Fatores que influenciam o comportamento das pessoas no trabalho: personalidade, 

percepção, motivação e comunicação. Satisfação e comprometimento no trabalho. 

MICROFUNDAMENTO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MODERNIDADE  

Fundamentos da Administração. Administração Pública no Brasil. Estruturas 

Organizacionais: pressupostos, modelos, formalidade, informalidade, centralização e 

descentralização. Propostas e métodos contemporâneos de administração pública: 

parâmetros, análise crítica, demandas de modernização com eficiência, eficácia e ética. O 

papel do administrador nos diferentes sistemas sociais e econômicos. Mecanismos de 

controle social. Relação entre o estado e a sociedade: cidadania e participação popular. 

MICROFUNDAMENTO: ESTADO E SOCIEDADE 

As relações entre estado e sociedade. Democracia e democratização. Estado do bem estar. 

Atores sociais e políticos de sustentação do estado. O estado questionado: crise fiscal e 

governabilidade. Novos recortes nas discussões sobre estado e sociedade: gênero, meio 

ambiente, descentralização, globalização, parcerias, ONGs, etnias, religião. 

MICROFUNDAMENTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL  



   

 

 

 

 

 

Constituição e constitucionalismo. Princípios fundamentais. Noções básicas de processo 

legislativo (discussão das competências legislativas de cada poder). Direitos e garantias 

fundamentais. Organização política e administrativa brasileira. Princípios da Administração 

Pública. Estrutura administrativa: órgãos e agentes públicos. Administração direta, indireta e 

auxiliar. Direitos e deveres do servidor público. 

MICROFUNDAMENTO: ECONOMIA NO CONTEXTO DE NEGÓCIOS 

Principais conceitos e fundamentos para a análise macroeconômica: produto interno bruto, 

produto real e produto potencial. Metas, diagnóstico, instrumentos e aplicação das políticas 

macroeconômicas. Conceitos básicos de vantagem absoluta e comparativa no contexto de 

economia e comércio internacional. 

MICROFUNDAMENTO: TIPOLOGIAS E DESENHOS ORGANIZACIONAIS 

Abordagens sobre a natureza e o papel das organizações. Tipos, dimensões e forma de 

operação de organizações empresariais, governamentais, não governamentais, cooperativas e 

informais. Natureza e papel da gestão e dos administradores em diferentes sistemas sociais e 

econômicos. Gestão em sociedades pré-capitalistas. Teoria geral dos sistemas; teorias 

contingenciais; ecologia populacional; ecologia organizacional; institucionalismo; pós-

colonialismo, cultura e diversidade nas organizações; novos arranjos de gestão baseados em 

redes, cooperação e criatividade; questões contemporâneas dos estudos organizacionais. 

MICROFUNDAMENTO: FILOSOFIA E ÉTICA 

O ser humano como ser no mundo e sua dimensão simbólico-cultural. A condição ética da 

ação humana. Questões éticas fundamentais e atuais, sociedade de consumo, diversidade 

étnica e desafios ecológicos. 

PROJETO: GESTÃO CONTEMPORÂNEA 

O desenvolvimento do projeto visa identificar as condições do ambiente que o órgão ou 

instituição está inserido, identificar as condições da estrutura e de gestão frente os propósitos 

e o cenário contemporâneo e propor um plano de melhorias. 

 

Eixo Temático: Gestão Pública Eficiente 

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS 

Os conteúdos necessários para o desenvolvimento das competências comportamentais do 

profissional da atualidade serão definidos pelo NDE semestre a semestre. Sugere-se 

avaliação para desenvolvimento dos temas: inteligência emocional, visão sistêmica e 

automotivação. 



   

 

 

 

 

 

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

Os conteúdos necessários para o desenvolvimento da disciplina de Desafios 

Contemporâneos serão definidos pelo NDE semestre a semestre. Sugere-se avaliação para 

desenvolvimento dos temas: riqueza, economia e consumo, mobilidade urbana e outros. 

 

MICROFUNDAMENTO: GESTÃO PÚBLICA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

Aspectos estratégicos, constitucionais e gerenciais do planejamento e orçamento. 

Elaboração, execução, acompanhamento, monitoramento e transparência. Determinações e 

restrições legais da gestão orçamentária e financeira.  

 

MICROFUNDAMENTO: CONTRATUALIZAÇÃO E TRANSAÇÕES 

GOVERNAMENTAIS 

Licitação e Contrato Administrativo: conceito. Licitação: modalidades e procedimentos. 

Contratos Administrativos. Recursos Administrativos. Disposições finais e transitórias; 

Parcerias públicos- privadas- PPPs; Consórcios. Patrimônio Público: definições e normas. O 

sistema de administração de materiais e seus subsistemas de normalização: O controle, a 

aquisição e o armazenamento. Dimensionamento da quantidade econômica de compras. 

MICROFUNDAMENTO: GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL 

Direito Tributário: conceito, atividade financeira do estado. Sistema Tributário Nacional, 

tributos: impostos, contribuição de melhoria e taxa; principais tributos federais, estaduais e 

municipais, imunidade tributária, dos crimes tributários, extinção tributária, exclusão 

tributária. 

MICROFUNDAMENTO: CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL E CUSTOS 

Aspectos introdutórios da contabilidade aplicada ao setor público. Plano de contas, sistemas 

e registros contábeis básicos. Visão das Demonstrações Contábeis Aplicáveis ao Setor 

Público. Gestão de custos: abrangência e objetivos. Custos: conceitos, elementos e relações 

custo/volume/lucro, ponto de equilíbrio, margem de segurança e teoria das restrições.  

 



   

 

 

 

 

 

MICROFUNDAMENTO: GESTÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E 

INVESTIMENTOS 

Fontes de financiamentos: recursos a fundo perdidos, linhas de crédito, financiamentos. 

Gerenciamento e monitoração de projetos. Avaliação de projetos e prestação de contas. 

 

MICROFUNDAMENTO: GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

Conceituação: serviços e serviços públicos. Características e classificação de serviços. Tipos 

de serviços públicos. Os serviços públicos na contemporaneidade. O tripé da gestão de 

serviços: pessoas, processos, tecnologia e marketing. As problemáticas e as tendências dos 

serviços públicos coletivos. A gestão dos serviços públicos: energia; água-saneamento; 

habitação e urbanidade; lazer e convivialidade; educação, saúde e segurança.  

Monitoramento, avaliação e controle de processos de serviços públicos. Gestão da qualidade 

dos serviços públicos. 

 

PROJETO: GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE 

O desenvolvimento do projeto que tem o objetivo de avaliar as condições da prestação de 

serviços, a gestão contábil e financeira e a gestão de captação de recursos e patrimônios e 

propor um plano de melhorias. 

Eixo Temático: Desenvolvimento Local, Regional e Nacional 

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS 

Os conteúdos necessários para o desenvolvimento das competências comportamentais do 

profissional da atualidade serão definidos pelo NDE semestre a semestre. Sugere-se 

avaliação para desenvolvimento dos temas: inteligência emocional, visão sistêmica e 

automotivação. 



   

 

 

 

 

 

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

Os conteúdos necessários para o desenvolvimento da disciplina de Desafios 

Contemporâneos serão definidos pelo NDE semestre a semestre. Sugere-se avaliação para 

desenvolvimento dos temas: riqueza, economia e consumo, mobilidade urbana e outros. 

MICROFUNDAMENTO: GESTÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS NO ÂMBITO 

PÚBLICO 

Estudos e importância da gestão de programas e projetos de políticas públicas: 

características, fases e análise. Perfil do gestor de programas e projetos de políticas públicas. 

Desenvolvimento do programa e projeto. Gerência de programa e projeto e suas variáveis. 

Áreas de conhecimentos de projetos segundo PMBOK – integração, escopo, tempo, custos, 

qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos, aquisições e partes interessadas. 

Métodos e ferramentas de planejamento, gestão e controle dos projetos. 

 

MICROFUNDAMENTO: GESTÃO DA EDUCAÇÃO 

Política, política educacional e o papel do estado.  Legislação, estrutura e gestão do ensino 

no Brasil.  Influência de organismos multilaterais na política de educação mundial e 

brasileira. 

 

MICROFUNDAMENTO: GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 

Compreensão da política pública de saúde, sua relação com os modelos econômicos, 

assistências e os padrões tecnológicos adotados pelos serviços de saúde e a importância da 

gestão como instrumento de promoção de saúde. 

 

MICROFUNDAMENTO: GESTÃO AMBIENTAL E MOBILIDADE URBANA 

A evolução da gestão ambiental; as políticas de comando e controle; conceitos e propostas 

para um desenvolvimento sustentável; a evolução da legislação ambiental; o novo papel dos 

municípios, dos estados e da União na gestão ambiental pública; o setor público como 

cliente e seu poder de compra; a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P); o 

desenvolvimento regional sustentável; as políticas do governo brasileiro frente aos acordos 



   

 

 

 

 

 

internacionais de proteção ambiental. O planejamento das cidades; mobilidade urbana; o uso 

da cidade por diferentes grupos e classes sociais; transporte público urbano; legislação 

brasileira de transporte público urbano; estudo de transporte e mobilidade urbana.  

 

MICROFUNDAMENTO: GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E POLÍTICAS 

ASSISTENCIAIS 

O papel da União, dos estados, dos municípios e das comunidades na construção da 

segurança pública:  possibilidades e problemas.  Gestão e investimentos na segurança 

pública.  Aspectos principais de modelos de gestão das políticas e no planejamento para 

prevenção e do controle do crime; gestão integrada e interatividade em segurança pública; 

controle democrático interno e externo das instituições de segurança pública.  Emergência 

da política nacional de assistência social.  Discussão dos conceitos de vulnerabilidade e risco 

social no contexto da assistência social.  Práticas psicológicas e interdisciplinares na 

assistência social.  Intersetorialidade entre as políticas públicas. 

 

MICROFUNDAMENTO: ARRANJOS TERRITORIAIS, REDES E COMUNIDADES 

Globalização.  Tipologias de Redes.  Noção de Redes Sociais. Arranjos e sistemas 

produtivos locais e o processo de inovação.  Consórcios intermunicipais. Conceitos básicos 

sobre desenvolvimento econômico. A questão do desenvolvimento. Implicações de política 

econômica das principais concepções teóricas. A relação comunidade e sociedade civil. A 

comunidade e o contexto histórico. Cidadania participativa e comunidade. Organização e 

articulação de grupos. Os tipos de poder. Experiências de projetos de desenvolvimento 

regional. 

MICROFUNDAMENTO: GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL 

Regimes previdenciários: previdência social, previdência no serviço público e previdência 

complementar. Regimes próprios de previdência social:  legislação, gestão de investimentos, 

equilíbrio financeiro e atuarial. Envelhecimento da população, mudança populacional, 



   

 

 

 

 

 

mudanças na composição da família, reflexões e desafios impostos ao sistema 

previdenciário. A reforma da previdência e seus efeitos. Atuação governamental brasileira e 

as políticas públicas internacionais de previdência social. Acordos internacionais de 

previdência social. 

 

PROJETO: DESENVOLVIMENTO LOCAL, REGIONAL E NACIONAL 

O desenvolvimento do projeto que tem o objetivo de identificar o ambiente econômico, 

social e cultural do local, avaliar as potencialidades e fragilidades e propor um plano e ou 

projeto de intervenção. 

 

Eixo Temático: Gestão Estratégica Sustentável  

 

MICROFUNDAMENTO: SISTEMAS E TECNOLOGIAS GOVERNAMENTAIS 

Sistemas de informações governamentais pela integração da sociedade civil, do setor 

privado, das instâncias de governo e de seus setores. Governo eletrônico e sua composição. 

Práticas corporativas necessárias para a interação das empresas com o governo. Tecnologias 

adotadas pelo governo eletrônico no controle social. 

 

MICROFUNDAMENTO: INOVAÇÃO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA NO ÂMBITO 

PÚBLICO 

 

O papel da inovação científico- tecnológica no âmbito público, do empreendedorismo na 

sociedade e na gestão moderna.  Tipos de inovação e de empreendedorismo.  

Intraempreendedorismo.  Gestão da inovação e pesquisa.  Processo de inovação e pesquisa.  

Fatores restritivos e propulsores ao empreendedorismo.  Políticas de empreendedorismo, 

pesquisa e inovação. 

 

MICROFUNDAMENTO: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO SETOR PÚBLICO 

Planejamento estratégico: evolução do planejamento e o planejamento estratégico. 

Características e estrutura: Identificando oportunidades. Ferramentas do planejamento 



   

 

 

 

 

 

estratégico. Planejamento estratégico de cidades. Planejamento estratégico na gestão pública 

e a participação da sociedade. Metodologias para elaboração do planejamento estratégico na 

gestão pública. Gestão inovadora. Controle estratégico: Balanced Scorecard. 

 

MICROFUNDAMENTO: CULTURA RELIGIOSA: PESSOA E SOCIEDADE 

Fundamentos para a práxis cristã com referência no ensino social da igreja. A categoria 

pessoa em diálogo com as categorias antropológicas contemporâneas. Temas atuais à luz do 

ensino social: a família e a dimensão afetivo-sexual, o mundo do trabalho e a situação da 

propriedade; a ordem social e política; cidadania, o compromisso com o cuidado e a defesa 

da vida humana e a ecologia e as perspectivas de construção de uma nova ordem mundial 

centrada na sustentabilidade, no amor e na paz. 

 

MICROFUNDAMENTO: ESTRATÉGIAS PARA CRIAÇÃO DE VALOR 

O que é estratégia; o conceito de competitividade. Estratégias genéricas de negócios e 

estratégia baseada em recursos. Criação de valor. 

 

MICROFUNDAMENTO: GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 

Desafios impostos pelas novas gerações. Alinhamento da gestão de pessoas à estratégia 

organizacional. Diagnóstico e planejamento estratégico de RH. Principais indicadores 

estratégicos e operacionais. O modelo de gestão por competências. 

 

MICROFUNDAMENTO: SUSTENTABILIDADE NOS NEGÓCIOS 

Problemas emergentes mundiais. Desenvolvimento sustentável corporativo (econômico, 

social e ambiental). Responsabilidade social corporativa. O papel das organizações e do 

profissional no desenvolvimento sustentável. 

 

PROJETO: GESTÃO ESTRATÉGICA SUSTENTÁVEL 

Identificar a estratégia adotada pelo órgão ou instituição. Usar o sistema de informação da 

área para avaliação e elaboração do plano. Avaliar pontos fortes e fracos da área. Elaborar 

um plano de melhoria, atendendo os preceitos da inovação e sustentabilidade no setor 



   

 

 

 

 

 

público. Avaliar e propor o uso de ferramentas tecnológicas aplicadas à gestão pública, bem 

como indicadores de performance. 

 
 


