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1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 

 

A Faculdade de Miguel Pereira - FAMIPE - é mantida pela Fundação Educacional 

Severino Sombra - FUSVE - com sede à Praça Martinho Nóbrega, nº 40, Centro, Vassouras, 

Rio de Janeiro. 

Localizada na cidade de Miguel Pereira,  município da microrregião Centro-Sul 

Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, é uma estância climática localizada a 618 metros 

acima do nível do mar, possuindo 287,356 quilômetros quadrados de área. 

O município pertence ao DGE - 21,  uma das oito regiões estatísticas do Médio Paraíba, 

a FAMIPE, como área de abrangência de suas atividades, principalmente os municípios de 

Barra do Piraí, Mendes, Paracambi, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Paulo de Frontin, Piraí, 

Portela, Três Rios, Valença, Vassouras e Volta Redonda. 

Privilegiada por um clima  ameno e liga-se, a poucas horas, aos Estados de São Paulo e 

Minas Gerais, bem como à capital do Estado, a cidade do Rio de Janeiro. 

Não sendo uma cidade industrial, com poluição ou aglomeramentos, Miguel Pereira  é 

calma e propícia à vida estudantil e às atividades intelectuais. Para ela, em virtude da  

violência vivida nos grandes centros,  pessoas da capital e da baixada fluminense, buscarão na 

FAMIPE, os conhecimentos necessários ao seu aprimoramento e à preparação para práxis das 

profissões, que futuramente exercerão, numa sociedade em desenvolvimento. 

A origem da Mantenedora da FAMIPE , surge com o objetivo de angariar fundos, com a 

criação  em 1966 da Sociedade Universitária John F. Kennedy (SUNEDY), que constituiu o 

patrimônio inicial da então Fundação Universitária Sul Fluminense. Em 1967, foi eleito seu 

Presidente o Prof. Severino Sombra de Albuquerque. 

No ano seguinte, pelo Decreto n° 63.800/68 foi autorizado o funcionamento da 

Faculdade de Medicina, cujas aulas foram iniciadas em 01/07/69. Formou-se o embrião que 

geraria mais tarde a Universidade Severino Sombra, também mantida pela Fundação 

Educacional Severino Sombra. 

Em 1971, pelo Decreto n° 69.230, foi criada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 

que teve seu funcionamento inicial na cidade vizinha de Paraíba do Sul. 

Em 25 de março de 1975, a Fundação Universitária Sul Fluminense passou a 

denominar-se Fundação Educacional Severino Sombra (FUSVE) e transferiu a Faculdade de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro-Sul_Fluminense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro-Sul_Fluminense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A2ncia_clim%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
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Filosofia, Ciências e Letras para sua sede, em Vassouras, passando a funcionar 

provisoriamente, nas dependências do Instituto Dr. Joaquim Teixeira Leite. 

Ainda em 1975, a FUSVE adquiriu a Chácara Visconde de Araxá para a construção dos 

prédios que abrigariam os Cursos já existentes, bem como o seu sonhado Campus 

Universitário. As obras, em ritmo acelerado, permitiram que, em 1977, a Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras se mudasse para o Pavilhão E -02 do Campus e, em 1984, o Ciclo 

Básico da Faculdade de Medicina foi transferido para o Pavilhão E-04. 

Dada a necessidade da prática docente dos alunos dos diferentes cursos de Licenciatura, 

sentiu-se a necessidade de criação de um Colégio Sul Fluminense de Aplicação (COSFLAP), 

autorizado a funcionar em 1985, a exemplo do que havia acontecido em 1970, quando 

também foi sentida a necessidade da criação do Hospital Escola Jarbas Passarinho, com o 

objetivo de facilitar a aplicabilidade prática dos conhecimentos adquiridos no Curso de 

Medicina. 

Em 03 de julho de 1997, as Faculdades Integradas Severino Sombra foram 

transformadas em Universidade Severino Sombra. 

A FAMIPE nasce do plano de expansão da Fundação Educacional Severino Sombra, 

iniciado em 2012, e conduzido por seu atual presidente, inicialmente eleito para o triênio de 

2012/2015, e reeleito para o triênio de 2015/2018, Eng. Marco Antonio Vaz Capute, que na 

realização de planejamento estratégico especifico para a instituição, promoveu diversas 

alterações na estrutura organizacional desta Fundação, nos campos administrativo, financeiro 

e acadêmico, para melhoria da gestão e maior controle de custos. 

Das principais ações planejadas e realizadas têm-se: 

a) reorganização da gestão da Mantenedora, com a implantação de um Comitê Gestor, 

composto por cinco Superintendências (Geral, Acadêmica, Hospitalar e Administrava 

& Financeira), descentralizando a Gestão e adotando práticas colegiadas de decisão, 

proporcionando plena autonomia às Mantidas; 

b) Reorganização da Universidade Severino Sombra com a criação de Pró-Reitorias 

específicas para otimização dos cursos, controle de despesas e incremento de receitas; 

c) Reorganização do Hospital Universitário de Vassouras (também mantido pela 

FUSVE), com a criação de diretorias hospitalares para melhoria da eficiência do 

atendimento, aumento da produção, maior controle e aumento de receitas; 
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d) Recadastramento dos alunos bolsistas da USS e Colégio Sul-Fluminense de Aplicação 

(escola de ensino Básico e Fundamental mantida pela FUSVE), culminando na criação 

de política que estabelecem critérios mais claros e transparentes para concessão de 

bolsas, visando atender às exigências da Lei 12.101/2009, que trata da Certificação das 

Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS); Adesão ao FIES e expansão 

do PROUNI somente com bolsas integrais (100%). 

 

Assim,  a percepção de que a implantação da FAMIPE, proposta pela FUSVE, é 

encaminhada por um grupo engajado de gestores, imbuídos do sentimento de que Ensino 

Superior precisa ser gerenciado por pessoas capacitadas em gestão e qualificadas 

academicamente, para atuar em cenários diversos e desafiadores em busca do constante 

desenvolvimento do país, em especial da região de atuação da Mantenedora. 

Considerando as exigências colocadas às instituições de ensino superior, a FAMIPE 

compromete-se em atender, sempre e plenamente, a todas as premissas legais e de regulação 

emanadas pelo Ministério da Educação, além de fortalecer, continua e sistematicamente, suas 

políticas institucionais, consolidando e ampliando práticas colegiadas, em prol de uma gestão 

acadêmica participativa e autônoma. 

  

1.1 Perfil Institucional 

  

1.1.1 Missão da FAMIPE 

  

“Promover a formação integral do ser humano e sua capacitação ao exercício profissional, 

através do ensino, da pesquisa e da extensão, incentivando o aprendizado contínuo para o 

desenvolvimento nacional, em particular da Região Sul Fluminense.” 

 

1.2 Objetivos e Finalidades da FAMIPE 

 

Com base no Regimento Geral, a FAMIPE tem como finalidades e objetivos: 

 

a) formar  profissionais e especialistas aptos para a inserção no mercado de trabalho e 

para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira; 
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b) propiciar condições de aperfeiçoamento e especialização do seu pessoal; 

c) oferecer condições de estudo em Cursos Sequenciais, de Graduação e de Pós-

Graduação (Lato Sensu), preparando recursos humanos e estimulando sua formação 

contínua; 

d) incentivar o trabalho de Pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento 

da Ciência e da Tecnologia e da criação e difusão da cultura, e desse modo, 

desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

e) estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e os da região; 

f)  prestar serviços especializados à Comunidade e estabelecer com esta uma relação de 

reciprocidade; 

g) suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos 

numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

h) promover a extensão, aberta à participação da população, visando a difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição; 

i) estimular a atividade cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

j) promover atividades culturais, científicas e técnicas, que constituem patrimônio da 

humanidade e divulgar o saber, através do ensino, de publicação ou de outras formas 

de comunicação; e 

k) promover todos os atos pertinentes às suas finalidades e objetivos. 

  

1.4 Áreas de Atuação e Inserção Regional 

 

Remonta ao final do Século XVII, quando Fernão Dias Paes Leme abriu o “Caminho 

Novo do Tinguá”, o passado da “Terra dos Barões”.  Esse caminho ligava o Rio de Janeiro à 

Província das Minas Gerais, atravessando montanhas e vales. 

A evolução histórica de Miguel Pereira acha-se ligada à de Vassouras e de Paty do 

Alferes, e à expansão da cultura cafeeira no vale fluminense do rio Paraíba do Sul. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vassouras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paty_do_Alferes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paty_do_Alferes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_do_caf%C3%A9_no_estado_do_Rio_de_Janeiro
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Em 1770, foi fundada a fazenda da Piedade de Vera Cruz, que se tornaria importante 

como produtora de café na região. As terras do atual município de Miguel Pereira eram, 

então, subordinadas administrativa e religiosamente à freguesia de Nossa Senhora da 

Conceição do Alferes, atual Paty do Alferes. 

As lavouras de café expandiram-se no início do século XIX, movidas por mão de obra 

escrava, constituindo-se em fator de progresso e acentuada dinamização da economia local. 

Em 1837, a sede da vila foi transferida para a localidade de vila de Vassouras, voltando 

Paty do Alferes à condição de freguesia. 

Em 1857, a vila de Vassouras foi transformada em cidade e sede do município que 

administrava as terras atuais de Miguel Pereira. 

Apesar de sofrer declínio econômico devido à abolição da escravatura em 1888, o 

desenvolvimento urbano é impulsionado no início do século XX, quando foi aberto ramal 

auxiliar da estrada de ferro Melhoramentos, que partindo de Japeri, na baixada Fluminense, 

atingia o rio Paraíba do Sul na cidade de Paraíba do Sul. O eixo ferroviário estimulou o 

nascimento de povoações que, em sua maioria, abrigavam os próprios trabalhadores da 

ferrovia. Este é o caso de Governador Portela, onde parte das áreas urbanas era de propriedade 

da Rede Ferroviária Federal - RFFSA, que construiu toda uma vila residencial destinada aos 

ferroviários. Esta característica é responsável pelo desenvolvimento da sede distrital que 

ocorreria antes de Estiva, atual Miguel Pereira. 

A urbanização das áreas adjacentes à estação de Estiva teria lugar a partir da década de 

1930, quando as qualidades do clima da região foram propagadas pelo médico e professor 

Miguel Pereira, que, mais tarde, daria seu nome à cidade. 

Desde então, a ocupação urbana teria, como vetor principal, o turismo de veraneio, que 

atraía e ainda atrai a população da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O acesso original 

pela ferrovia seria substituído na década de 1950 por uma rodovia, cuja pavimentação 

posterior representou grande estímulo ao desenvolvimento urbano e turístico da área. 

Segundo a divisão administrativa de 1943, o município de Vassouras era formado por 

onze distritos, dentre os quais os de Miguel Pereira, Governador Portela e Conrado. Em 1955, 

os dois primeiros distritos foram desmembrados de Vassouras, a fim de formar o município 

de Miguel Pereira, que, assim, conquistou a emancipação, por força da Lei nº 2 626, de 25 de 

outubro daquele ano, e foi instalado em 26 de julho de 1956. 

Em 1988, Conrado também foi anexado a Miguel Pereira. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1770
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escravid%C3%A3o_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escravid%C3%A3o_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/1837
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vassouras
https://pt.wikipedia.org/wiki/1857
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_%C3%81urea
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Japeri
https://pt.wikipedia.org/wiki/Baixada_Fluminense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Para%C3%ADba_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governador_Portela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Ferrovi%C3%A1ria_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_da_Silva_Pereira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_da_Silva_Pereira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1950
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conrado_(Miguel_Pereira)
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Em 2006, com a aprovação do Plano Diretor de Regionalização (PDR) de Miguel 

Pereira, o município caracterizou-se para promover a relação, a integração e 

complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, observando as características 

específicas do município considerando seu desenvolvimento socioeconômico e o seu 

adequado ordenamento territorial. 

Distante cerca de 110 km do Rio de Janeiro, localizada na região Centro Sul 

Fluminense, no Sul do Estado do Rio de Janeiro, a cidade possui uma área geográfica de 

289,183 Km
2
, tendo confluência com diversos municípios, limitando-se de modo privilegiado, 

com os municípios de t r ê s  r e g i õ e s  d o  e s t a d o  d o  R i o  d e  J a n e i r o : Região Centro 

Sul, com os municípios de Vassouras(distância d e  3 1 , 8 km),de Paty do Alferes(distância de 

7,4 km) e Engenheiro Paulo de Frontin (distância de 30 km); Região Metropolitana, com os 

municípios de Duque de Caxias (distância 98,4 km), Nova Iguaçu (distância 71 km) e 

Paracambi (distância 41,8 km); Região Serrana, com o município de Petrópolis (distância 

68,5 km). 

A cidade de Miguel Pereira também é acessível a outros municípios de expressiva 

importância para o desenvolvimento da econômica para a região Centro Sul Fluminense, 

como: Barra do Piraí (distância 60,3 km), Paraíba do Sul (distância de 50,5 km) e Três Rios 

(distância de 65,5 km). 

Segundo dados do último censo do IBGE, a cidade possui cerca de 24.855 (vinte e 

quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco) habitantes.  Possui IDH de 0,745, PIB per capita 

de R$ 25.902,22 registrado no ano de 2014 e 968 matrículas no ensino médio registradas no 

ano de 2015. 

O município oferece diversos tipos de serviços de ordem pública e privada, assim como 

núcleos de apoio de atendimento às demandas sociais e tem sua economia baseada na 

agricultura, na indústria e no turismo.  O acesso à educação de formação escolar de nível 

médio é promovido por 04 (quatro) estabelecimentos de ensino, entre públicas e privadas.  

Quanto ao acesso à formação técnica profissionalizante, os jovens têm a possibilidade 

de acesso no setor agropecuário e administrativo, com incentivos de instituições públicas e 

privadas. 

Embora a Cidade de Miguel Pereira possua localização geográfica privilegiada, a 

mesma não possui Instituição de Ensino Superior (IES) privada.  
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Pensando nisso a Fundação Educacional Severino Sombra (FUSVE), que dá origem a 

FAMIPE, em seu plano de expansão criou em março de 2017 a nova mantida, a saber: 

Faculdade de Miguel Pereira. 

Sua Filosofia afirma a Educação como um verdadeiro instrumento de mudança, que 

permite ao ser humano realizar-se em sua plenitude, a FUSVE vê no Ensino o meio mais 

eficaz de direcionar o homem rumo às conquistas científicas e tecnológicas. O binômio 

Ensino X Aprendizagem, é a essência do seu Projeto Educacional e, no padrão de qualidade, 

assenta a sua Filosofia. Tendo o Ensino, a Pesquisa e a Extensão como suportes do seu 

Processo Educacional, no mais amplo sentido, a FUSVE adota uma política onde estes fatores 

estarão presentes permanentemente em nas atividades de suas Mantidas. Seus esforços se 

concentram no sentido do aproveitamento racional dos Recursos Humanos, Financeiros e 

Materiais, de forma a proporcionar maior eficácia nas atividades, atualização dos 

conhecimentos e desenvolvimento de um processo institucional harmônico, que atenda a 

plena realização do homem. 

A escolha de  Miguel Pereira, obedeceu a minucioso estudo, que levou em conta os 

fatores mais relevantes para a seleção de local destinado a uma Faculdade, tais como: 

inexistência de um centro industrial, com ar poluído e problemas de trânsito e principalmente 

por sua localização próxima à capital do estado e à baixada fluminense, áreas hoje altamente 

violentas.  

Como é sabido, no Brasil e no exterior, a cidade desfruta de excelente clima. Não 

havendo se industrializado, mantém as características de pequena cidade interiorana, com a 

tranquilidade própria e necessária ao labor intelectual, exatamente como se procura fazer nos 

EUA, onde são escolhidas pequenas localidades para os Centros Universitários, longe da 

agitação das grandes cidades, com as suas enormes distâncias, as suas seduções e o seu 

desesperador problema de transportes. 

Não se deixou que o estudo levado, na época, sofresse o impacto deformador de dados 

estatísticos mal interpretados, como seria o caso, que já tem ocorrido, de se considerar, 

prioritariamente, a densidade demográfica e o índice de escolaridade. 

O pequeno tempo gasto em viagem de automóvel para o Rio, facilitando o recrutamento 

inicial de bons professores no Rio de Janeiro, foi devidamente pesado no planejamento que 

conduziu à escolha da tranqüila e histórica localidade de Miguel Pereira, para nela se criar a 

FAMIPE.   
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Há de se considerar, ainda, que Miguel Pereira situa-se entre São Paulo e o Rio, isto é, 

os dois grandes pólos culturais e industriais do Brasil e que uma Universidade, aí localizada, 

não somente poderia aproveitar-se dos recursos dos grandes pólos, como também servir a 

ambos, oferecendo-lhes condições adequadas para a pesquisa, em tranquilidade, e a absorção 

de estudantes dos dois grandes centros já assoberbados.  Não se pode esquecer, que com o 

tempo, os dois grandes centros tendem a se aproximar, principalmente se considerarmos que a 

região entre Rio e São Paulo crescerá em população e desenvolvimento econômico, exigindo 

mão de obra qualificada e recursos humanos que correspondam às exigências imperativas do 

processo de desenvolvimento. 

Como lugar privilegiado do saber, a FAMIPE buscará constantemente a integração 

direta com a   Comunidade Miguelense, através da Coordenação de Extensão, prestando um 

verdadeiro serviço à população, numa relação de troca e confronto de saber, numa forma de 

comunicação entre a FAMIPE e o meio, inclusive, através do atendimento da população no 

Núcleo de Prática Jurídica. Assim, a Faculdade terá um contato direto com os Municípios 

circunvizinhos, levando a prestação de serviços e orientações educativas, através dos 

professores e acadêmicos dos diferentes Cursos, além de expandir e reforçar a Missão 

originária da FUSVE. 

A expansão na prestação dos serviços jurídicos  e de consultoria de qualidade  será 

 reflexo direto da implantação de novos cursos na FAMIPE. 

Destaca-se que o Município de Vassouras,  onde localiza-se a sede da Mantenedora, 

tornou-se na região, referência na área de saúde através de seu Hospital Universitário em 

várias especialidades médicas, para diagnóstico, terapias e intervenções de média e alta 

complexidade. Este fato favorece a população de Miguel Pereira, que encontra na cidade 

vizinha (distância d e  3 1 , 8 km), todo o acesso à saúde necessário para se viver com 

qualidade na pequena cidade. 

A FUSVE contribui decisivamente para a melhoria de qualidade dos profissionais da 

região e para o desenvolvimento do setor de atendimento à saúde, além de estar presente na 

maioria das unidades de saúde da região, participando direta ou indiretamente do serviço com 

a presença de docentes e discentes. 

Levando-se em conta que a inserção refere-se diretamente à forma pela qual uma 

instituição relaciona-se com a comunidade de entorno e por sua habilidade em buscar 

alternativas para a melhoria da qualidade de vida da população, sabemos que como Instituição 
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de Ensino, nossas ações serão pautadas e desenvolvidas através do ensino, da pesquisa e/ou da 

extensão. 

Para atingir a sua missão e objetivos gerais, bem como estar cada vez mais inserida na 

região, a FAMIPE, em sua criação fixa as seguintes metas institucionais: 

a) implantar, desenvolver e resgatar no quinquênio 2017/2021, práticas diretamente 

relacionadas com a origem de Miguel Pereira e região, registrando assim a memória 

regional; 

b) desenvolver  programas permanentes de extensão, voltados à população e à formação 

do Município de Miguel Pereira e do Estado do Rio de Janeiro. 

  

1.4   Situação Geográfica e Demográfica 

 

O município de Miguel Pereira está localizado na região Sul Fluminense, no Estado do 

Rio de Janeiro. Com uma população estimada pelo IBGE de 24.855 (vinte e quatro mil, 

oitocentos e cinquenta e cinco) habitantes. 

Possui o curioso formato de um peixe, que está praticamente sobre a Reserva Biológica 

do Tinguá, que, recentemente, concorreu a um dos postos das 7 Maravilhas do Rio promovido 

pelo jornal "O Globo". 

Suas colinas suaves e suas montanhas azuladas abrigam cachoeiras admiráveis e rios de 

curso sereno e água cristalina. Está em área de Mata Atlântica, tendo uma vasta fauna e flora. 

Miguel Pereira é conhecida pela qualidade da sua produção de leite e derivados, louro, 

flores, doces, artesanato, embutidos e cachaça. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Reserva_Biol%C3%B3gica_do_Tingu%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reserva_Biol%C3%B3gica_do_Tingu%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Globo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_Atl%C3%A2ntica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artesanato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Embutido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cacha%C3%A7a
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2 CONTEXTUALIAÇÃO DO CURSO 

 

2.1. Nome do Curso/Habilitação 

 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública 

 

2.3 Modalidade do Curso 

 

Tecnológico 

 

2.3 Número de Vagas Previstas no Ato da Criação  

 

30 por semestre, ocupadas por processo seletivo, de acordo com as instâncias acadêmicas, 

sendo 60 vagas anuais. 

 

2.4 Turnos de Funcionamento 

 

Noturno, em caso de necessidade, diurno (sábado pela manhã). 

 

2.5 Dimensão das Turmas Teóricas e Práticas 

 

Trinta (30) alunos. 

 

2.6 Carga Horária 

 

1.620horas. 

 

2.7 Integralização Curricular 

 

Período Mínimo: 02 semestres 

Período Máximo: 04 semestres 
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2.8 Breve Histórico do Curso 

 

O curso tem forte direcionamento para a capacitação na gestão pública nas três esferas 

governamentais, criando as condições indispensáveis à empregabilidade e/ou ao crescimento 

profissional do aluno em curto espaço de tempo. A instrumentalização para o dia a dia 

profissional é a tônica do curso, associada à filosofia educacional da FAMIPE, que contempla 

o desenvolvimento integral do ser humano, o desenvolvimento da cidadania e a ética. 

A integração do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública com os Cursos de 

Graduação da FAMIPE está atendida graças ao ementário de parte das disciplinas 

pertencentes ao mesmo eixo temático, particularmente aquelas que formam o embasamento 

teórico dos cursos.  

O funcionamento das atividades da administração pública constitui a espinha dorsal do 

curso, proporcionando seu diferencial e especificidade ao conduzir o aluno a uma reflexão 

acerca da necessidade de uma gestão pública efetiva, pois que dela também depende a 

captação de investimentos privados para geração de empregos e melhoria das condições 

sociais regionais. A estrutura curricular conduz à formação de gestores públicos capacitados a 

atuar na busca permanente de inovação e novas oportunidades de gerar recursos para a área 

pública.  

 

2.9 Justificativa para Abertura do Curso 

 

A cidade é o espaço transformado pelo homem, um cenário com dimensões físicas, 

sociais e éticas. O planeta está se urbanizando o que traz consequências imediatas ao ambiente 

e para o próprio homem. A taxa elevada e crescente da urbanização no Brasil coloca o país 

entre os mais atrasados na área da gestão pública, detectado pelas administrações calamitosas, 

ocorridas em muitas cidades brasileiras. 

Devido ao intenso processo de urbanização e metropolização sofrido pelo país, nas 

últimas décadas, segundo estimativa do IBGE (2010), 87% da população brasileira estará nas 

cidades até o ano de 2018. No comparativo com o censo do IBGE (2000) constatou-se o 

preocupante indicador de 82% de urbanização no país (IBGE, 2000), dados justificados no 

Censo IBGE (2010). Verifica-se, portanto, a necessidade da identificação de pontos críticos 

nas cidades, que possam interferir no desenvolvimento urbano sustentável no país. 
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A desconsideração dos problemas urbanos acentua as distorções, ocorridas pelas 

interrupções e descontinuidades administrativas. Deve-se levar em conta também, fatores 

como a organização institucional, expectativas da população, o comportamento ético, a não 

prioridade das questões urbanas, pelos governos das três esferas de poder, que são marcantes 

na administração pública. 

De acordo com a Confederação Nacional do Municípios – CNM (2015) o país possui 

5.568 municípios, em 27 Unidade da Federação, destes 4.277 concentram 21,3% da 

população e possuem menos de 20 mil habitantes, enquanto os 16 maiores municípios 

concentram 23,8% da população, cada um acima de um milhão de habitantes. (IBGE, 2010). 

Este aspecto é marcante pela disparidade, pois, a soma da população dos 16 maiores 

municípios é maior dos 4.27t municípios restantes, que possuem a população menor que 20 

mil habitantes. 

Essa situação mostra claramente a concentração populacional nas metrópoles, 

caracterizada pela migração, levando-as a problemas como favelização, violência, pobreza, 

desemprego, e outros gerados pela superpopulação. Neste contexto, constata-se que embora as 

cidades, em diferentes escalas, apresentem problemas comuns, estes problemas, em regra 

geral, necessitam de soluções locais diferentes, ou seja, soluções específicas. 

Dados do IBGE (2010) constatam que os municípios brasileiros movimentam 

anualmente 187 bilhões de reais, que representam o equivalente a 21% da arrecadação 

nacional, bem acima da média mundial, equivalente a 11% da renda nacional. Fica, portanto, 

evidenciado que o problema não é repasse de verba, como comumente alegam os gestores 

municipais, mas a sua utilização de maneira racional e eficiente. Esses recursos são 

provenientes de repasses federais de vários programas, os quais estão condicionados à 

instalação de conselhos municipais para o monitoramento do uso, mesmo assim, esse controle 

não tem efetivamente ocorrido, faltam pessoas capacitadas nos municípios para o 

gerenciamento desses programas. 

Ressalta-se, no contexto, que a partir da Constituição Federal de 1988 o país passou a 

viver uma verdadeira “reforma urbana”, marcada pela tomada de consciência da população e 

governantes, das três esferas, que identificaram a necessidade da interação entre a economia, 

sociedade e o meio ambiente. 

Destaque para o fortalecimento das propostas de sustentabilidade ambiental e a 

racionalidade de ações com a busca do desenvolvimento sustentável. Surgem a partir da 
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Constituição Federal, ferramentas de controle da administração pública como: a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, Estatuto das Cidades e a Lei de Acesso a Informação (Lei da 

Transparência), que são indutoras para a gestão pública com qualidade. 

Percebe-se, neste contexto, uma forte tendência à melhoria qualitativa na administração 

pública, no sentido de adequar as suas ações e políticas públicas, tendo como base o princípio 

do desenvolvimento sustentável. Com a ocorrência dessas mudanças, identifica-se, que se não 

for imprescindível, ao menos é necessário, à formação de nível superior para os gestores da 

administração pública, considerando que o conhecimento é um forte subsídio para a melhoria 

qualitativa das ações públicas. 

Pode-se identificar a crescente demanda por pessoas preparadas com habilidade e 

competências necessárias  para atuarem na gestão pública, principalmente por profissionais 

que estejam aptos para as novas e emergentes demandas, deste novo mercado de trabalho, que 

exige ações integradas e participativas, confirma a necessidade da preparação de nível 

superior. 

O Governo Federal, pelos órgãos competentes, tem incentivado iniciativas que 

objetivem a eficiência na gestão pública, através de programas de apoio a gestão no Governo 

Federal, Governos Estaduais e principalmente nos municípios brasileiros, oferecendo, desta 

forma, a possibilidade da utilização de recursos dos programas disponibilizados para a 

finalidade de capacitação dos agentes administrativos e políticos. 

Deslocando o debate para o campo educacional, observa-se que a FAMIPE, segue em 

direção a forte tendência do crescimento da oferta de cursos tecnológicos no país. Aspecto 

este, que tem surpreendido a todos, por seus indicadores, constata-se que no período entre 

1994 a 2006, este nicho cresceu 591,19%. O avanço dos cursos tecnológicos no Brasil foi 

vertiginoso. Em 2000 havia apenas 364 cursos registrados. Salienta-se que neste período de 

1994 a 2006 foi aprovada a Lei 9394/96 – Leis das Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 

posterior, no período de 2004 a 2006, aconteceu um novo impulso de 96,67%, que resultou no 

aumento dos 1.804 mil cursos existentes para 3.548 mil cursos no país. Em 2009, o Censo da 

Educação Superior registrava 4.449 cursos, um crescimento de 1.122%.   

Os resultados publicados atualmente mostram a expansão do número de matrículas nos 

cursos tecnológicos. Entre 2011 e 2015, o total cresceu 8,5%. Nos cursos de bacharelado, o 

aumento foi de 4,6% e nos de licenciatura, de 0,8%. Com esse aumento, os cursos 
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tecnológicos representam 13,5% das matrículas na educação superior. Os de bacharelados e 

de licenciatura participam com 67,1% e 19,5%, respectivamente. 

Segundo Netto (2006)
1
, "Precisava haver esse crescimento, porque o Brasil tinha um 

número de tecnólogos muito aquém do que é apresentado fora". Estudo realizado pelo Centro 

Universitário Senac/SP, que 70% dos tecnólogos ocupam cargos de chefia e gerencias 

operacionais nas empresas onde exercem suas atividades. (SURIANO, 2006)
2
. Trazendo 

como referência os Estados Norte Americanos, que têm sistema educacional adequado à 

proposta destes cursos, os tecnólogos representam 40% da força de trabalho local. Pode-se 

então afirmar, de maneira incontestável, que a destacada força de trabalho é a que mais cresce 

no mundo. Drucker (2006)
3
 define os tecnólogos como “Trabalhadores do Conhecimento”, 

integrantes da terceira revolução, a revolução do conhecimento (Exame, 2006)
4
. Percebendo 

que o processo de consolidação dos cursos tecnológicos no país é irreversível, o Ministério da 

Educação, aprovou o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, que foi 

resultado de uma construção coletiva, e objetiva orientar os  alunos e IES, acerca das ofertas 

de cursos e serve como suporte e para consolidar as denominações com a finalidade de 

valorizar a graduação tecnológica e a essência do seu papel no desenvolvimento tecnológico 

do país. Dos 3548 cursos existentes em 2006, com 1200 denominações, consolidaram-se 98 

nomenclaturas distribuídas em 10 áreas do conhecimento, suficientes para agregar todas as 

propostas de cursos existentes. Segundo Andrade (2006)
5
, o Catálogo é uma tendência 

internacional e está definido com um guia para os envolvidos na educação profissional e 

tecnológica, principalmente no sentido de balizar a concepção dos cursos e as opções dos 

estudantes. 

Segundo o INEP em 2010 existiam 5.080.056 matrículas na graduação presencial, 

412.027 em cursos de tecnologia e 727.961 na educação a distância. Existem hoje 24.719 

cursos presenciais, 4.355 deles de tecnologia, e 647 da educação a distância. Ainda neste 

mesmo ano o MEC (2010) lança a nova edição do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de 

Tecnologia.    A   relação  inclui  dez  novos cursos, divididos   nos eixos  tecnológico/militar  

_____________________________ 

1 João Mongelli Netto. Diretor do Centro Paula Souza de educação superior. 

Acesso maio de 2008. Endereço: http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u18684.shtml 

2 Rogério Massaro Suriano - Diretor do Senac/SP 

Acesso maio de 2008. Endereço: http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u18684.shtml 

3 Peter Drucker - Revista Management – Nº 54-Ano 10 – Volume 1 –jan/fev 2006; 

4 Revista Exame - Pequena e Media Empresas - jul/ago - Edição 3, ano 2006. p. 16. 

5 Andréa de Faria Barros Andrade – Coordenadora Geral de Avaliação da Educação Profissional e Tecnologia 

do MEC. Revista do Tecnólogo. Ano III. Nº 3. São Paulo: Sintesp, 2006. 
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(com seis cursos), segurança (com três) e apoio educacional (um curso). O catálogo orienta 

instituições e estudantes quanto ao conteúdo e infraestrutura de cada disciplina 

O Conselho Federal de Administração – CFA (2015) afirma que o Sistema CRAs tem 

mais de 333 mil profissionais de Administração registrados, dos quais 3,4% são oriundos dos 

Cursos Superiores de Tecnologia. Em 2014, de acordo com dados do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira -  INEP (2015) “[...] 747.024 alunos 

encontravam-se matriculados nos Cursos Superiores de Tecnologia em determinada área da 

Administração”. O crescimento da procura pelos Cursos Superiores de Tecnologia está 

diretamente relacionado ao contexto no qual estão inseridas as organizações. Por 

consequência dessa tendência, teremos cada vez mais profissionais qualificados e habilitados 

contribuindo para o crescimento social e econômico do Brasil.  

O Censo da Educação Superior revela, ainda, que houve crescimento na oferta de cursos 

de tecnologia na área da Administração e procura por tais cursos avança no mesmo sentido. 

Em 2000 existiam apenas 12 Cursos Superiores de Tecnologia e em 2014 esse número chegou 

a 3.880, considerando as modalidades presenciais e a distância. (INEP, 2015). 

Ainda segundo o Censo do INEP (2015) “Os cursos de bacharelado em Administração 

e de Tecnologia em determinadas áreas da Administração, juntos, continuam congregando o 

maior número de alunos matriculados no ensino superior no Brasil”. 

Com base nesta nova tendência Ribeiro (2006)
6
 discute a questão central,  quando trata 

da inserção do profissional no mercado de trabalho e na sociedade, firmando  sua 

opinião em declaração à revista especializada, ipsis leteris: 

 

[...] O tecnólogo é um profissional criado para atender a dinâmica e as demandas 

impostas pelo modo de produção deste milênio, e como tal, busca conquistar o 

respeito pela profissão, seja no âmbito do Conselho Profissional, ou no mercado de 

trabalho, ou ainda, perante a sociedade e as suas instituições, tendo a consciência 

que estas conquistas passam pela quebra de paradigmas estabelecidos pelas 

profissões tradicionais, que insistem em impor ortodoxias e um conservadorismo 

que são dissonantes do processo evolutivo, onde só sobrevivem aqueles que 

conseguem acompanhar o ritmo das mudanças, tendo sempre os pés no presente e a 

visão no futuro. (RIBEIRO, 2006, p. 20) 

 

Neste contexto, pela demonstração de uma nova realidade, nacional e global, 

identificou-se a necessidade local da adequação a este universo, afinal, a qualidade deixa de 

ser um plus e passa a ser obrigação.  

__________________________________ 
6 Revista Exame - Pequena e Media Empresas - jul/ago - Edição 3, ano 2006. p. 25. 
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Por este motivo a FAMIPE busca a integração com as entidades da administração direta 

e indireta, além de realizar parcerias com diversas entidades de classe como:  Órgão Públicos 

do Legislativo e Executivos dos Municípios do entorno de Miguel Pereira; Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE; Associação Estadual de Municípios do 

Estado do Rio de Janeiro – AEMERJ,  Conselho Regional de Administração – CRA-RJ, que 

registram os Tecnólogos em Gestão Pública, entre outras. Esses parceiros colaboram as 

propostas do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da FAMIPE. As entidades 

citadas aportam elevados investimentos na profissionalização de empresários e gestores 

públicos, porém, ainda com resultados regionais pouco significantes, apontando para a 

necessidade de integração com a FAMIPE, neste processo. O seguimento público tem 

carência de profissionais com formação superior, e vislumbram como solução os cursos de 

curta duração, em razão principalmente do tempo e da rapidez, razões da necessidade de 

ofertas de cursos de formação tecnológica.  

A FAMIPE, para a implantação dos cursos, realiza pesquisa  de  demanda, contata as  

representações  do  seguimento e  pesquisa os profissionais interessados nos cursos, 

detectando além da carência do mercado a proposta pedagógica mais próxima à necessidade  

de  mercado,   respeitando  sua missão  e  valores. Constam do PDI da FAMIPE a 

implantação de curso de tecnologia e o cumprimento das demandas em investimentos na 

qualidade desses cursos, considerando os recursos físicos e humanos. 

Portanto, conclui-se que o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública está 

afinado com os princípios da FAMIPE e do mercado local e regional. Verifica-se claramente a 

demanda de profissionais qualificados, inexistentes no Estado do Rio de Janeiro, 

especificamente na Região Sul Fluminense, o que contribui para o acesso rápido do aluno ao 

exercício das atividades profissionais. Considera-se também o alto índice de empregabilidade 

e de acesso ao mundo de trabalho, via empreendedorismo, proporcionada por esse tipo de 

formação, levando-se em conta a conjunção entre a formação de qualidade, oferecida pela 

FAMIPE, e às exigências do mercado local e regional. Essa formação possibilita ainda, ao 

egresso, o acesso a uma remuneração adequada para o campo de atuação, que poder ser: na 

administração pública direta ou indireta; na direção do próprio negócio; na prestação de 

serviços de consultoria e assessoria para a administração pública nos mais diversos setores.  

O atual cenário de expansão do ensino superior, em que a premência do eixo 

teoria/prática vem encontrando espaço ao lado das abordagens acadêmicas tradicionais, 
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demanda das Instituições de Ensino Superior uma postura mais arrojada, oferecendo 

alternativas que atendam às necessidades deste novo mercado, com abordagens cada vez mais 

articuladas com a realidade prática.  

A crescente demanda pelo acesso ao ensino superior, vem propiciando uma variedade 

de perfis de egressos do ensino médio, gerando também uma gama variada de expectativas 

desses novos alunos.  Percebe-se que ao lado da demanda tradicional por cursos de base 

acadêmica, tem crescido o número de interessados por uma formação mais focada na 

realidade profissional, sobretudo em áreas em que a base tecnológica está submetida à 

mudanças permanentes como é o caso das áreas de gestão. 

Neste documento apresenta-se o Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia 

em Gestão Pública, oferecido pela FAMIPE, que está aglutinada a sistemática de condução da 

estrutura curricular do curso. 
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DIMENSÃO 1 

3 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

3.1. Projeto do Curso: aspectos gerais 

 

O Curso Superior de Tecnologia de Gestão Pública da FAMIPE nasce do 

reconhecimento de que as atuais condições de vida – desemprego e desigualdade, degradação 

e riscos ambientais, padrões insustentáveis do meio ambiente, entre outras – colocam diversos 

desafios e impõem a necessidade de buscar e implementar alternativas que promovam o 

desenvolvimento da Região Centro Sul Fluminense, do Estado do Rio de Janeiro e do País, 

em suas múltiplas dimensões: econômica, social, ambiental, cultural, política e institucional. 

 

3.3 Ideário Pedagógico  

 

O Ideário Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública enfatiza: 

 

a) O Docente como agente facilitador do processo ensino-aprendizagem, estimulando o 

educando a conquistar o conhecimento ao invés de recebê-lo passivamente e repeti-lo. 

O processo de ensino-aprendizagem se transforma num caminho de mão dupla 

b) O Docente capaz de utilizar novas tecnologias e metodologias de ensino modernas e 

aderentes à realidade a que se aplica; 

c) A transformação do papel do Docente de mero expositor para um conselheiro e 

parceiro do Discente, funcionando com catalizador de descobertas; 

d) O Discente como construtor do seu conhecimento, um ser crítico, criativo, 

questionador, ético, com visão de conjunto, dotado de iniciativa e adaptável à 

mudança; 

e) A substituição de comunicação vertical pela comunicação horizontal, onde todos 

falam e ouvem; 

f) A valorização da mentalidade científica e técnica no desenvolvimento das atividades 

do Docente e do Discente; 

g) A  importância na relação humana entre o Docente e o Discente; 
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h) Uma aprendizagem que favoreça o "aprender a aprender", que instrumente o futuro 

gestor público para enfrentar os desafios de uma sociedade e de um mercado de 

trabalho em processo de constante e acelerada transformação; 

i) A aprendizagem permanente, prática constante na vida pessoal e profissional; 

j) A avaliação como um processo contínuo;  

k) O desenvolvimento de uma visão integrada do mundo e da vida, através de 

conhecimentos e experiências humanas diversificadas; 

l) A educação global e sistêmica focada na visão do todo e na integração das partes. 

 

3.3 Concepção 

 

Vive-se, hoje, um momento de transição entre a sociedade industrial e a sociedade de 

prestação de serviços. Com a utilização da tecnologia surge o vértice de dois grandes 

paradigmas: globalização da economia e desenvolvimento humano, que se distanciam no 

mesmo compasso da evolução humana. Este é o desafio a ser enfrentado. 

Em um mercado altamente competitivo, as exigências em relação à formação 

profissional são cada vez maiores. O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da 

FAMIPE tem como escopo a formação do profissional com as condições necessárias e 

suficientes ao cumprimento do seu papel no mundo de trabalho, qual seja o de atuar 

diretamente na supervisão ou execução das funções que caracterizam a sua atividade. 

A relevância no estabelecimento das competências e habilidades, por meio da 

contextualização, com valorização e articulação dos conhecimentos teóricos e as experiências 

práticas dos alunos, é o foco principal do curso. A aplicação da flexibilidade nas práticas do 

ensino agregando e reconhecendo os conhecimentos, habilidades e competências adquiridas 

pelo aluno fora da academia e a busca da interdisciplinaridade resultam das atividades 

atinentes à contextualização curricular proposta. As atividades atinentes ao curso são 

desenvolvidas com a realização de projetos, pesquisas aplicadas, visitas técnicas, trabalhos 

socializados individuais e coletivos, palestras e aulas integradas. 

Define Manfredi (2005)
7
, sobre esse aspecto,  de maneira clara, que a concepção   do   

modelo   orientado    para     competências,   discutindo   as   potencialidades   e   capacidades 

_____________________ 

 

7 MANFREDI, Silvia Maria. Sistema nacional de certificação profissional: subsídios para reflexão e debate. 

Brasília: TEM, SPPE, DEQ, 2005. 63p. 
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individuais articuladas com o mundo do trabalho, possibilita ao indivíduo agir, intervir e 

decidir em situações nem sempre previsíveis. O exercício dessa capacidade implica na 

construção da aprendizagem por meio das competências adquiridas na dimensão do mundo do 

trabalho e na vida ativa, articuladas com o próprio processo de aprendizagem. A FAMIPE 

acredita que para haver mudança significativa na sociedade a educação deve ser concebida 

nos chamados quatro pilares
8
: aprender a  ser,  a conviver,  a  aprender,  a fazer. 

O Curso induz o aluno a conhecer  a si mesmo, a descobrir o seu potencial, como ele 

funciona, os seus pontos fortes. Nas suas atividades cotidianas propõe ao aluno a aprender a 

conviver consigo mesmo, com os outros e com a natureza. Percebe no contexto que não deve 

apenas ensinar os conteúdos técnicos profissionais é necessário ensinar a conviver, afinal 

convivemos todos os dias. É ciente que é necessário induzir o aluno a aprender a aprender. 

Constataram-se, por estudos recentes, que as pessoas tem muitas inteligências 

cientificamente comprovadas. Decorar não é inteligência, apenas uma habilidade cerebral. 

Então, por haver inteligências prontas, resta mostrar que a evolução no processo de ensino 

aprendizagem pode ser conseguida através de uma ou de outras inteligências. Por fim, o 

aprender a fazer decorre da proposta de um ensino humanístico, que envolve o olhar da 

prática social, na essência a aplicação do conhecimento para o bem comum. 

Assim, o trabalho desenvolvido na construção do curso tem o foco no respeito às 

diversidades culturais e no saber lidar com elas, comprometendo-se com o sucesso dos alunos 

através da descoberta de suas potencialidades. A preocupação da convivência, entre seus 

pares, professores e a natureza são fatores preponderantes na aplicação das diversas atividades 

no curso. A exploração das variadas inteligências na proposta pedagógica possibilita 

desenvolver nos alunos a busca pela pesquisa. Finalmente, mostrando o conhecimento como 

instrumento de compreensão do mundo e de si mesmo, a proposta promove uma visão ampla 

do mundo do trabalho articulando os processos com o conhecimento, ambos inseparáveis, e a 

importância do desenvolvimento total da pessoa humana. Trata da prevalência do indivíduo 

sobre todas as coisas, especialmente a tecnologia. Os conceitos gerais e os conhecimentos 

específicos,  como a gestão de políticas públicas, são alguns dos temas abordados na oferta   

do   curso.    

 

___________________ 

8
 DELORS, Jacques. Educação: Um Tesouro a Descobrir. UNESCO, MEC. São Paulo: Cortez, 1999. pp.89. 
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Busca-se também, por meio  de  temáticas básicas e transversais, com o objetivo de 

oferecer ao aluno instrumentos para uma ação constante e deliberada de educação 

permanente, preparar adequadamente o cidadão para a sua inserção vitoriosa no mercado de 

trabalho. 

Neste sentido, pretende-se proporcionar ao aluno uma formação sólida que ofereça o 

conhecimento que lhe possibilite um desempenho profissional com competência no exercício 

de suas funções, além de uma base humanística. Para a concepção do curso, foi lançado um 

olhar sistêmico sobre as questões públicas nacional, regional e local, especificado na 

justificativa proposta para implantação do curso, condição que refletiu na escolha do corpo 

docente, que integra a equipe de trabalho, composto por professores com experiência prática 

nos seguimentos em que atuam. A escolha apontou para pessoas com conhecimento 

específico em Gestão Pública, com a finalidade de garantir, ao longo do curso, a ênfase na 

prática. No contexto para a composição do quadro docente do curso aliam-se pessoas com 

experiência profissional na área da Administração Pública e que estão na carreira de docência 

superior, para assegurar, uma sólida formação teórica e um efetivo conhecimento prático. O 

corpo docente é comprometido com o trabalho em equipe no desenvolvimento das disciplinas, 

mantendo encontros constantes e sistemáticos. 

De acordo com a proposta pedagógica, o curso prepara um profissional que receberá 

uma sólida formação especifica sendo instrumentalizado no desenvolvimento das 

competências para, diante de uma situação complexa e tendo em vista as finalidades 

necessárias, agir com os seguintes critérios: identificar seus pontos relevantes apresentados; 

mobilizar os recursos disponíveis para o encaminhamento da solução; articular esses recursos 

e os pontos identificados como relevantes e tomar a melhor decisão, ou se for o caso, fazer o 

encaminhamento mais adequado. 

O processo didático-pedagógico proposto apresenta conteúdos verticalizados, 

organização curricular que objetiva a interdisciplinaridade, também é flexível e 

contextualizado à necessidade prática profissional regional e à base tecnológica. 

O currículo proposto é um aprofundamento de conceitos na área de saber, incorporando 

os fundamentos tecnológicos necessários à adequada compreensão do processo das atividades 

profissionais do seguimento de Gestão Pública. Atende aos princípios da flexibilidade, 

quando objetiva a interdisciplinaridade, quando propõe atividades de projetos e 
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contextualização da teoria com visitas técnicas e outras atividades de extensão, além da 

junção do binômio: teoria e prática, no processo de aprendizagem. 

 

3.4 Visão 

 

Produzir, socializar e aplicar o conhecimento através do ensino, da pesquisa e da 

extensão, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do País e especialmente 

do Estado do Rio de Janeiro, formando profissionais capazes de contribuir na construção da 

gestão pública, da justiça social e da democracia. 

 

3.5 Valores 

 

São valores do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da FAMIPE: 

  

a) Excelência na qualidade de ensino e nos serviços prestados à sociedade; 

b) Ética como princípio básico nas relações acadêmicas; 

c) Assiduidade e Pontualidade como compromisso de todos. 

 

3.6. Finalidades 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da FAMIPE visa primordialmente 

formar profissionais com capacidade para atender na sua plenitude às necessidades dos 

Órgãos Públicos da Região Sul Fluminense, com potencial para atender as demais regiões do 

Estado e do País. 

Visa formar profissionais com capacidade de atuarem em atividades próprias ao campo 

profissional, promovendo o desenvolvimento da administração pública, através de consultoria 

e assessoria. Para tanto, é necessário proporcionar oportunidades para desenvolver capacidade 

de raciocínio abstrato que reflita a heterogeneidade das demandas sociais, que pense e repense 

o contexto geral da gestão pública, renove continuamente suas competências em um processo  

de aprendizado contínuo e que seja comprometido com a sociedade.  
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Tem, ainda, como finalidade praticar e disseminar os princípios de qualidade, e 

incorporar o conhecimento multidisciplinar requerido para atender ao grau de complexidade 

crescente de instituições, organizações e sociedade em uma economia globalizada.  

 

3.8 Contexto Educacional 

 

A concepção do curso superior de tecnologia em Gestão Pública da FAMIPE 

fundamenta-se na premissa de que as tradicionais metodologias de ensino baseadas na mera 

transmissão de informação não respondem aos pleitos socioculturais do nosso tempo, nem se 

ajustam aos princípios de construção do conhecimento que caracterizam as reformas 

educacionais. O processo de globalização em curso no mundo do terceiro milênio evidencia, 

sobretudo, o valor praticamente incomensurável da informação e da capacidade de criá-la, de 

geri-la e dela se aproveitar para a criação de riquezas e promover o “bem-estar social”. 

Atualmente está cada vez mais latente a discussão do papel do Estado e, especificamente, de 

sua função como gerador de “bem-estar social”, assume um caráter fundamental junto aos 

processos de Reforma do Estado e subsequente necessidade de implementação de Políticas 

Públicas e Sociais capazes de superar ou mitigar as situações de exclusão social presentes na 

conjuntura macroeconômica. Este contexto passa a demandar a redução ou o controle de 

novos modelos e práticas para a gestão das atividades públicas efetivadas pelo Estado.  

Na atualidade, a capacidade das Organizações Estatais e também as Organizações 

Privadas que trabalham na gestão de bens públicos de empregar seus recursos de forma mais 

eficiente e eficaz, não somente influencia seus resultados, como também afeta sua capacidade 

de produzir políticas e ações públicas que garantam o “bem estar” da Sociedade. No contexto 

da gestão atual, associado à velocidade do desenvolvimento das inovações, não é mais 

possível que amadores sejam aproveitados, necessitamos da presença de profissionais com 

competências amplas e continuamente expandidas perante seu contexto de trabalho. Desta 

forma, o Curso Superior de Tecnologia  em Gestão Pública almeja compor a resposta a esta 

demanda, formando profissionais que acumulem conhecimentos e habilidades  na gestão de 

atividades realizadas no contexto da Administração Pública, ou mesmo, em organizações 

privadas voltadas para o apoio de ações estatais em seus diferentes âmbitos.  

O Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública reflete as 

expectativas educacionais da Instituição dispostas no seu Projeto Pedagógico Institucional 
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(PPI) e no seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), bem como na oferta de mercado 

nos municípios do Estado do Rio de Janeiro.  

O curso superior de tecnologia em Gestão Pública  da FAMIPE externaliza a filosofia 

de inclusão permitindo que alunos de diversas cidades da região sul fluminense do Estado do 

Rio de Janeiro e dos municípios do entorno de Miguel Pereira que possam ingressar, e essa 

diversidade, contribui para uma formação íntegra dos alunos nas bases definidas, objetivos, 

missão, perfil do egresso. Nesta conjuntura, destaca-se a dinamicidade dos docentes em 

desenvolver sua prática pedagógica, para que discente fique com o conhecimento 

indispensável a sua formação. 

 

3.8 Políticas Institucionais 

 

3.8.1 Políticas Institucionais de Ensino  

 

Uma das tarefas desafiadoras da elaboração do Projeto Pedagógico de Curso foi realizar 

a articulação das ideologias institucionais, com a do profissional formador e a do discente. 

Dessa forma, a unicidade da relação teoria-prática, tornou-se o eixo norteador da proposta em 

que todo fazer implica uma reflexão e toda reflexão implica um fazer. Desta maneira, o futuro 

tecnólogo em Gestão Pública, além de saber e de saber fazer, deverá compreender o que faz. 

Posto isto, pode-se afirmar que as ações práticas no ensino não constituem um espaço isolado 

do restante do curso; a transposição que ocorre neste nível deve ser antecedida de processo de 

reflexão coletiva e sistemática das atividades em suas diferentes formas.  

Nessa perspectiva, o projeto pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Pública da FAMIPE prevê situações didáticas em que os futuros tecnólogos da área, colocarão 

em uso o que aprenderam, ao mesmo tempo em que possam mobilizar outros conhecimentos 

oriundos de diferentes naturezas e experiências, para enriquecimento de sua formação. A 

articulação dos diferentes âmbitos do conhecimento profissional pressupõe que o processo 

formativo seja percebido em função do perfil e das competências, e, consequentemente, tenha 

uma composição que privilegie uma organização interdisciplinar dos conhecimentos, 

diversificação de experiências curriculares, oficinas, seminários, núcleo de políticas públicas, 

projetos e atividades que permitam, ao aluno em formação, vivências distintas.  
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Existe ainda a necessidade de que os professores desenvolvam e fortaleçam atividades e 

estudos que levem aos alunos à hierarquização do curso, bem como a implementação de 

intervenções nos diferentes campos de atuação do tecnólogo em Gestão Pública. As 

estratégias didáticas devem incluir a formulação e o desenvolvimento de projetos, resolução 

de situações problema, inclusive a reflexão acerca das atividades desenvolvidas no decorrer 

da formação. A análise dos conhecimentos a serem desenvolvidos envolve os espaços, os 

tempos e as atividades que serão utilizados para promover situações de ensino/aprendizagem 

que possibilitem a articulação entre os conteúdos de formação geral e os conhecimentos 

específicos do ensino tecnológico em Gestão Pública.  

Dentro do espírito de implementação dos documentos norteadores da FAMIPE, a 

política institucional encontra-se de acordo com o estabelecido no PPI, no PDI e no PPC que 

se tem a filosofia básica de que o aluno se constitui o centro do processo da relação 

institucional x ensino/aprendizagem. Nesse sentido, a política institucional de ensino da 

FAMIPE prioriza a formação profissional palpável, desenvolvimento de cidadania e um 

ensino teórico-prático que amplia as fronteiras do saber e contribui para um aprendizado 

alicerçado na tríade: ensino, pesquisa e extensão. Mas também, consentaneamente com a 

Resolução CNE/CP 3, de 18 de Dezembro de 2002 referente as suas Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais, que direciona a organização e o funcionamento dos cursos superiores de 

tecnologia: Art. 1º A educação profissional de nível tecnológico, integrada às diferentes 

formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, objetiva garantir aos cidadãos o 

direito à aquisição de competências profissionais que os tornem aptos para a inserção em 

setores profissionais nos quais haja utilização de tecnologias.  

As políticas de ensino da FAMIPE estão voltadas para o cumprimento de objetivos 

definidos pelas Diretrizes Nacionais que intermedeiem o desenvolvimento de competências 

profissionais ao futuro tecnólogo em Gestão Pública. A proposta do curso obedece aos 

critérios difundidos pelo ensino profissional. Assim, o aluno formado pelo Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Pública da FAMIPE deve:  

a) Conhecer os vários métodos e desenhos na investigação do comportamento da 

administração pública;  

b) Analisar e reconhecer textos e documentos relacionados com sua atividade 

profissional;  



 

31 
 

c) Compreender as informações e respectivo fluxo existente nos diversos tipos de 

atividades públicas;  

d) Conhecer e compreender os conceitos e técnicas fundamentais que caracterizam as 

tarefas do gestor público num contexto de grande turbulência;  

e) Compreender os conceitos de liderança e gestão de pessoas e sua evolução nos 

diversos tipos de organização;  

f) Proceder à avaliação de risco e propor modelos inovadores desenvolvidos nas funções 

financeiras;  

g) Criar e desenvolver modelos de gestão pública;  

h) Conhecer o sistema econômico;  

i) Conhecer o ambiente financeiro e orçamentário na gestão pública;  

j) Interpretar as questões relacionadas ao Meio Ambiente, estimulando as políticas 

públicas de gestão e educação ambiental;  

k) Conhecer a fundamentação legal da administração pública;  

l) Conhecer a fundamentação legal do orçamento público; 

m) Compreender os procedimentos técnicos no levantamento de estudo de viabilidade 

econômica de projetos públicos;  

n) Compreender e interpretar o Direito Público e Privado;  

o) Compreender os procedimentos técnicos na administração pública;  

p) Compreender e utilizar o planejamento estratégico como ferramenta de decisão;  

q) Conhecer, elaborar, analisar e gerencias projetos públicos.  

 

Por meio das prerrogativas definidas e balizadas pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, a FAMIPE preocupa-se com a disponibilização dos mais modernos instrumentos 

de ensino, pesquisa e extensão, bem como de ferramentas virtuais de aproximação 

professor/aluno, por meio dos quais são disponibilizados planos de curso, material de apoio 

ao aluno, exercícios e atividades que desenvolvam no aluno habilidades e competências 

necessárias para atuar na gestão pública. Mais que tudo, no entanto, cuida-se de que a 

formação teórica esteja aliada às práticas e à combinação de enfoques dos temas gerais e 

específicos definidos nos programas de disciplinas do Curso, não se esquecendo de que as 

questões de ordem metodológica e pedagógica são objeto de atenção permanente.  
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Diante desse prisma, a ação didático-pedagógica é voltada à formação de um 

profissional capaz de formular e de resolver problemas, de questionar e reconstruir realidades 

em âmbito interno, regional ou nacional, sobretudo, pela formação crítica que se pretende 

esboçar na construção plena dos cursos da IES.  

As políticas, em destaque, são traduzidas por diversos programas: programa de reforço 

ao aprendizado, com vistas a ampliar a autonomia intelectual do aluno por intermédio da 

iniciação científica e trabalho de núcleos temáticos multidisciplinares; programa de estímulo 

às ações interdisciplinares, articulando planos de ensino, incentivando avaliações 

instrumentalizadas por pesquisa e atividades de extensão; programa de apoio ao docente, 

realizando cursos de capacitação/atualização, que contemplem uso de novas tecnologias de 

ensino aprendizagem, que representem, ao docente, maior responsabilidade pelo aprendizado 

e não somente pelo ensino; programa de apoio ao discente, com a finalidade de acompanhar o 

processo de aprendizagem em todas as disciplinas e atividades curriculares; programa de 

acompanhamento de egressos, com o objetivo de manter o apoio institucional ao ensino 

continuado e à empregabilidade;  programa de iniciação científica, com o objetivo de inserir o 

aluno na pesquisa científica, oportunizando-lhe maior conhecimento dos temas tratados em 

nível local, regional e nacional; programa de extensão, com o objetivo de flexibilizar a matriz 

curricular, estimulando o conhecimento de problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, bem como prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 

com esta uma relação de reciprocidade, na promoção de extensão aberta à participação da 

população, com o intuito à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e 

da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.  

 

3.8.2 Políticas de Ensino de Graduação 

 

As políticas de ensino de graduação são consideradas indissociáveis da pesquisa e da 

extensão e objetivam a integração da vida acadêmica com a realidade social, de forma 

participativa e mútua. A criação de cursos as IES procuram sempre atender a pressupostos e 

princípios orientadores contidos no Projeto Pedagógico Institucional, na legislação 

educacional e profissional vigentes, e, no caso do Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Pública da FAMIPE, nas citadas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização 

e o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia. O Projeto Pedagógico Institucional 
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(PPI) valoriza a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade como meios de melhorar a 

formação geral e profissional, de incentivar a formação de pesquisadores e de oferecer 

condições para uma educação permanente capaz de superar dicotomias entre ensino e 

pesquisa.  

 

3.8.3 Políticas de Ensino de Pós-Graduação  

 

Os cursos de pós-graduação devem ter como objetivo geral uma qualificação 

profissional de alto nível em áreas específicas do conhecimento, proporcionando ao aluno 

ferramentas para que ele possa gerar conhecimento por meio do desenvolvimento de projetos 

de pesquisa e para que ele tenha condições de exercer, de forma mais qualificada, uma 

determinada atividade profissional.  

No entanto, como objetivos específicos, o profissional egresso dos programas de 

graduação deve ser capaz de utilizar critérios científicos para a análise e a solução de 

problemas, de trabalhar para a geração de conhecimento em sua área de atuação e ter 

habilidade para a formação de novos recursos humanos.  

Por outro lado, a Política de Pós-Graduação da FAMIPE tem como objetivos principais: 

fortalecer independência intelectual, criatividade e competitividade para o desempenho 

profissional; dar sustentação aos projetos científicos relevantes e socialmente pertinentes, 

visando ao bem-estar da sociedade e ao desenvolvimento científico, tecnológico e cultural do 

País;  assegurar a participação ativa da Instituição na identificação das necessidades futuras e 

dos anseios da sociedade dinâmica; aprimorar as atividades de ensino que garantam a 

aquisição e o desenvolvimento do saber, almejando a formação cultural e profissional; 

promover a excelência do ensino, da pesquisa e da extensão; qualificar corpo docente, técnico 

e administrativo, que atuem nesse nível de ensino; diversificar a oferta de ensino de pós-

graduação, tendo em vista o atendimento da demanda nacional por recursos humanos 

qualificados, bem como as transformações profissionais impostas pelos avanços do 

conhecimento e pelas inovações tecnológicas e, ainda, as peculiaridades regionais do país; 

proporcionar maior integração entre o ensino de pós-graduação e o ensino de graduação.  
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3.8.4 Políticas Institucionais de Pesquisa  

 

Um dos objetivos do projeto pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Pública é proporcionar o envolvimento crescente dos discentes nos programas de pesquisa e 

extensão, sincronizados com a política geral da FAMIPE para estas atividades, mirando à 

indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão e ao atendimento à comunidade por 

meio de programas que propiciem a ampliação da escolaridade à população de Miguel Pereira 

e região.  

Para tanto, permanentemente os alunos do curso participam de ações/atividades de 

extensão com o intuito de possibilitar vivencia na prática. Assim, desde o início, direcionam-

se a capacidade e a competência do aluno, para as novas e possíveis práticas advindas do 

conhecimento técnico-metodológico, fato que enriquece substancialmente o valor do título 

universitário que será alcançado ao final do curso.  

As políticas Institucionais de Pesquisa promovem o desenvolvimento de projetos, 

envolvendo a comunidade, que possibilitam o contato direto com a realidade e objetivam 

impulsionar a iniciação técnico-científica, ao mesmo tempo, permitir ao aluno vivenciar 

práticas para o fazer prático-pedagógico, cuja tônica remete às aprendizagens significativas e 

à redução do fracasso profissional, sempre na perspectiva da melhoria do ensino e na 

qualidade da formação dos profissionais.  

Como filosofia empregada nas políticas institucionais e vigente no âmbito do curso, o 

corpo docente possui carga horária atribuída para a realização das atividades de pesquisa, 

além do incentivo à apresentação de produção científica e de resultados em eventos 

científicos. A FAMIPE oferece, também, subsídios para viabilizar a execução dos projetos de 

pesquisa apresentados pelos docentes, subsidiando desde a disponibilização de infraestrutura 

para a realização da pesquisa até o seu apoio financeiro.  

Para o corpo discente, a FAMIPE oferece bolsas de iniciação científica. Além das 

bolsas oferecidas pela própria IES, os alunos podem ser beneficiados com bolsas destinadas 

por órgãos de fomento com os quais haja convênio. A partir do fato de que oferta de bolsas é 

insuficiente ao número de alunos inscritos em projetos de pesquisa, a FAMIPE estimula a 

participação voluntária, consubstanciada em mecanismos de divulgação dos trabalhos 

realizados: publicação e apresentação em eventos científicos. A pesquisa e a iniciação 
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científica devem ser desenvolvidas no âmbito do curso ou programa, ao qual estejam 

vinculados os professores, ficando sob a coordenação de Pesquisa.  

A política geral de pesquisa na FAMIPE segue as seguintes diretrizes: priorizar os 

grupos de pesquisa, formados por professores e alunos; priorizar projetos de pesquisa com 

qualidade acadêmica e mérito científico; garantir aos alunos participantes do grupo de 

pesquisa orientação individual e continuada; enfatizar a produção acadêmica dos grupos de 

pesquisa; adotar como critérios de produtividade os consagrados pelas instituições brasileiras 

de fomento à pesquisa; estimular a publicação dos professores em periódicos de mérito 

acadêmico e a produção dos alunos nos periódicos dos respectivos cursos; estabelecer núcleos 

temáticos multidisciplinares como mecanismos para centrarem suas ações em temas 

estratégicos; fortalecer a parceria interna e institucional com organizações dos setores público 

e privado; internalizar a necessidade de apropriação e uso dos direitos de propriedade 

intelectual.  

 

3.8.5 Políticas Institucionais de Extensão  

 

A FAMIPE reconhece que a articulação entre a Instituição e a sociedade por meio da 

extensão é um processo que permite a transferência para a sociedade dos conhecimentos 

desenvolvidos com as atividades de ensino e pesquisa. Por outro lado, a captação das 

demandas e necessidades da sociedade possibilita orientar a produção e o desenvolvimento de 

novos saberes. Este processo estabelece relação dinâmica entre a Instituição e seu contexto 

social. No Curso Superior em Gestão Pública, a Extensão é uma atividade que será 

desenvolvida através de:  

a) Cursos de Extensão: cursos ministrados no âmbito da FAMIPE, que têm como 

requisito algum nível de escolaridade, como parte do processo de educação 

continuada, e que não se caracterizam como atividades regulares do ensino formal de 

graduação;  

b) Eventos: compreendem atividades de curta duração, como palestras, seminários, 

oficinas, jornada, fóruns, entre outras modalidades; 

c) Programas de ação contínua: abarcam o conjunto de atividades implementadas 

continuamente, que têm como objetivos o desenvolvimento da comunidade, a 

integração social e a integração com instituições de ensino; 
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d) Prestação de serviços: abrange a realização de soluções, inclusive em parceria com o 

Núcleo de Políticas Públicas através do Laboratório de Políticas Públicas, assessoria, e 

outras atividades não incluídas nas modalidades anteriores e que utilizam recursos 

humanos e materiais da FAMIPE.  

 

Os programas de extensão, ofertados aos discentes do Curso de Tecnologia em Gestão 

Pública são conectados com o ensino e a pesquisa, desenvolvem-se na forma de atividades 

permanentes ou projetos circunstanciais, sob a responsabilidade da Coordenação do Curso, 

focado na intercomplementaridade das abordagens e dos recursos.  

 

3.9 Objetivos do Curso 

 

Os objetivos centrais  do  Curso Superior  de  Tecnologia  em  Gestão Pública da 

FAMIPE são: 

a) Oferecer a melhoria de qualidade na administração pública, responsável pelo 

desenvolvimento nacional; 

b) Formar profissionais capacitados a desempenhar funções de planejamento, execução e 

controle na gestão pública; 

c) Proporcionar suporte normativo, teórico e instrumental para profissionais que atuam 

ou desejam atuar em funções públicas, de direção ou de liderança; 

d) Formar profissionais que possam contribuir para elevar a capacidade de governo, 

identificando problemas e suas soluções e auxiliando na formulação, articulação e 

implementação de políticas públicas; 

e) Incentivar as alternativas integradas para o desenvolvimento sustentável local e global; 

f) Conscientizar o profissional no sentido de realizar práticas de ética e cidadania; 

g) Proporcionar ao Discente habilidades para lidar com modelos inovadores de gestão; 

selecionar estratégias adequadas de ação, visando atender interesses interpessoais e 

institucionais; ordenar atividades e programas; decidir entre alternativas e dimensionar 

riscos; 

h) Articular o ensino com a pesquisa e a extensão com o objetivo de formar gestores 

familiarizados com as práticas de investigação; 
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i) Desenvolver capacidades para utilização de argumentação, persuasão e reflexão 

crítica, nos processos de comunicação organizacional; 

j) Disseminar valores relacionados à responsabilidade social; 

k) Formação de profissionais com senso de cidadania ampliado pelo exercício 

acadêmico, voltando-o para reflexões críticas de natureza humana, social, ambiental e 

organizacional. 

 

O curso durante a formação do aluno estabelece três competências básicas: a 

competência para resultados, para competitividade e para formação de equipes, com as 

características, a saber: 

a) A primeira, competência para resultados, que representa desenvolver no aluno a 

sensibilidade para lidar com resultados de liquidez e orçamentária, aplicando as bases 

tecnológicas: Contabilidade; Administração; Gestão Financeira; Economia e 

Orçamento Público e Estatística. 

b) A segunda, competência para a competitividade, que representa desenvolver no aluno 

a compreensão das necessidades da população e usar a criatividade com os meios 

éticos para aproximar o ambiente público, vistas nas bases tecnológicas: Planejamento 

Estratégico, Qualidade na Administração Pública, Reforma Administrativa e Controle 

da Administração Pública e Organização Política Administrativo do Brasil; 

c) E a terceira, competência para a formação de equipe qualificada e comprometida com 

o negócio da instituição é desenvolvida nas bases tecnológicas: Gestão de Pessoas, 

Ética, Políticas Públicas e Empreendedorismo. 

 

O aluno precisa de uma base legal, oferecida nas bases tecnológicas: Direito Público e 

Privado e Gestão de Contratos e Licitações Públicas. 

Além de aspectos específicos oferecidos nas bases tecnológicas: Desenvolvimento 

Sustentável, Elaboração de Projetos, Análise e Gestão de Projetos  Públicos e Sistemas de 

Informações  Gerenciais na Governança. 

A proposta do curso obedece aos critérios difundidos pelo ensino profissional. Assim, o 

aluno formado pelo Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da FAMIPE deve: 

a) Conhecer os vários métodos e desenhos na investigação do comportamento da 

administração pública; 
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b) Analisar e reconhecer textos e documentos relacionados com sua atividade 

profissional; 

c) Compreender as informações e respectivo fluxo existente nos diversos tipos de 

atividades públicas; 

d) Conhecer e compreender os conceitos e técnicas fundamentais que caracterizam as 

tarefas do gestor público num contexto de grande turbulência; 

e) Compreender os conceitos de liderança e gestão de pessoas e sua evolução nos 

diversos tipos de organização; 

f) Proceder à avaliação de risco e propor modelos inovadores desenvolvidos nas funções 

financeiras; 

g) Criar e desenvolver modelos de gestão pública; 

h) Conhecer o sistema econômico; 

i) Conhecer o ambiente financeiro e orçamentário na gestão pública; 

j) Interpretar as questões relacionadas ao Meio Ambiente, estimulando as políticas 

públicas de gestão e educação ambiental; 

k) Conhecer a fundamentação legal da administração pública;  

l) Conhecer a fundamentação legal do orçamento público;  

m) Compreender os procedimentos técnicos no levantamento de estudo de viabilidade 

econômica de projetos públicos; 

n) Compreender e interpretar o Direito Público e Privado; 

o) Compreender os procedimentos técnicos na administração pública; 

p) Compreender e utilizar o planejamento estratégico como ferramenta de decisão; 

q) Conhecer, elaborar, analisar e gerencias projetos públicos. 

 

3.10 Perfil Profissional do Egresso 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública desenvolve um conjunto de 

competências e habilidades para garantir o domínio de conteúdos práticos e teóricos, que se 

articule para formação do perfil profissional. 

O aluno receberá uma sólida formação especifica seguida de uma formação geral, sendo 

instrumentalizado no desenvolvimento das competências para diante de uma situação 

complexa e tendo em vista as finalidades necessárias, agir com os seguintes critérios: 
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identificar seus pontos relevantes apresentados; mobilizar os recursos disponíveis para o 

encaminhamento da solução; articular esses recursos e os pontos identificados como 

relevantes e tomar a melhor decisão ou fazer o encaminhamento mais adequado. 

O objetivo da proposta ao seu final, necessariamente, é proporcionar ao aluno uma 

formação que possibilite o seu envolvimento com atividades que englobem:  

a) A responsabilidade social e ética profissional; 

b) A uma formação humanística e visão global para compreender o meio onde está 

inserido e a tomar decisões em um mundo diversificado e interdependente; 

c) A formação técnica para atuar no seguimento público e desenvolver atividades 

específicas da prática profissional; 

d) A compreensão da necessidade do contínuo aperfeiçoamento profissional; 

e) A preparação para ser um agente transformador no meio profissional que atua; 

f) O domínio da comunicação interpessoal; 

g) A capacidade para analisar e criticar; 

h) A independência e curiosidade intelectual; 

i) Os conhecimentos éticos sobre a gestão pública; 

j) O respeito quanto as questões raciais e étnicas; 

k) A capacidade para trabalhar em equipe; 

l) A autonomia profissional e intelectual; 

m) Estar apto a superar os desafios das rápidas transformações da sociedade, no mercado 

de trabalho e das condições do exercício profissional; 

n) Ser adaptável às novas e emergentes demandas do mercado de trabalho em 

consonância a competência teórica e prática; 

o) A competência intelectual que reflita a heterogeneidade das demandas sociais; 

p) A formação de uma consciência cultural para preservação do meio ambiente com vista 

ao desenvolvimento sustentável; 

q) O envolvimento com as entidades representativas do seguimento público. 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da FAMIPE na sua proposta 

contempla a formação de um profissional apto a desenvolver, de forma plena e inovadora 

atividades, no seguimento público, com a formação especifica para: aplicação e 

desenvolvimento de pesquisa aplicada e inovação tecnológica; difusão de tecnologias; gestão 
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de processos públicos; desenvolvimento da capacidade empreendedora; manutenção das suas 

competências em sintonia com o mundo do trabalho e desenvolvimento no contexto da sua 

área de atuação profissional. 

O aluno do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública terá habilidade para lidar 

com pessoas, capacidade de comunicação, trabalho em equipe, liderança, negociação, busca 

de informações, tomada de decisão em contextos econômicos, políticos, culturais e sociais 

distintos, são requisitos importantes a esse profissional. 

O perfil do Tecnólogo em Gestão Pública  formado pela  FAMIPE é definido como um 

profissional autônomo, com formação teórico-prática suficiente para atuar como gestor 

público, com uma compreensão da realidade social e, adicionalmente, do setor privado, e que 

saiba interagir em um mundo cujo avanço tecnológico e os desdobramentos sócio e 

econômicos são inexoráveis.  

O profissional de gestão que a FAMIPE está formando concentrará suas atividades na 

difícil tarefa de conciliar os interesses individuais e coletivos, preocupando-se sempre em 

respeitar a cultura Regional e local, as relações étnicos raciais e primando-se pela legalidade, 

moralidade e responsabilidade social, adequando sempre novas técnicas e novos conceitos à 

realidade do serviço público. 

O futuro Tecnólogo em Gestão Pública formado pela FAMIPE possuirá não só 

conhecimentos técnicos orientados para o gerenciamento dos recursos materiais e humanos, 

como também deverá possuir a exata medida de sua aplicação, a partir da prática profissional 

ao longo do Curso, como por exemplo nas disciplinas de Elaboração de Projetos Públicos e 

Análise e Gestão de Projetos Públicos. Deverá ter a capacidade de: entender o contexto geral 

da gestão pública; questionar e renovar, continuamente, suas competências; contribuir para o 

desenvolvimento do capital intelectual de seus parceiros; incorporar princípios humanísticos 

em seus relacionamentos; manter o canal de comunicação sempre aberto com seus 

interlocutores nas organizações e sociedade, e possuir competência para empreender ações e 

promover mudanças, de modo a antecipar necessidades e superar os desafios enfrentados 

pelas comunidades e organizações, em um ambiente de grande complexidade. 

Visa, portanto, a formação de profissionais cidadãos, conscientes de seus direitos e 

deveres, com conhecimentos teóricos e práticos, solidários, abertos ao diálogo, com 

responsabilidade e competência para participarem dos processos de desenvolvimento 

econômico, político e social da região, do Estado e do País.  
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Para atingir o perfil pretendido, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da 

FAMIPE adota as seguintes estratégias: Adoção de uma Matriz Curricular aderente às 

necessidades da administração pública, e de formação consistente de curto prazo, visando 

desenvolver  habilidades como: 

a) Compreensão das políticas Públicas;  

b) Comunicação e expressão; 

c) Raciocínio lógico, crítico e analítico; 

d) Visão sistêmica e estratégica; 

e) Criatividade e iniciativa; 

f) Capacidade de planejamento e execução  de projetos relacionados ao setor público; 

g) Capacidade de tomada de decisão; 

h) Habilidade no manejo com a informática e outros recursos tecnológicos; 

i) Compreensão da complexidade do mundo globalizado; 

j) Liderança; 

k) Ética; 

l) Capacidade de atuação em equipe. 

 

Internalização de valores de responsabilidade social, justiça, ética profissional e 

cidadania, serão realizados através do desenvolvimento de  palestras e ações comunitárias. 

 

3.10.1 Ênfase nas atividades do Núcleo de Políticas Públicas. 

 

Ênfase na realização de estudos de casos visando desenvolver competência para 

empreender e atuar como agente transformador no serviço público. Para atender a este perfil, 

um conjunto significativo de disciplinas proporciona respaldo à estratégia, destacando-se 

Políticas Públicas e gestão governamental contemporânea e Planejamento Estratégico na 

Administração Pública e Desenvolvimento Regional. 

Estímulo ao desenvolvimento de projetos e atividades, preferencialmente em equipes, 

no âmbito das disciplinas, principalmente das profissionais objetivando exercitar na prática os 

conhecimentos adquiridos através do Laboratório de Políticas Públicas, no Núcleo de 

Políticas Públicas. Este tipo de ação possibilita, o desenvolvimento de habilidades como: 
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iniciativa, criatividade, tomada de decisão, raciocínio lógico, crítico e analítico e trabalho em 

equipe. 

Ênfase na conscientização dos Discentes sobre a necessidade do contínuo 

aperfeiçoamento e do desenvolvimento de sua autoconfiança. Este processo ocorre 

principalmente através dos conteúdos trabalhados nas disciplinas: Gestão de Pessoas na 

Administração Pública e Qualidade na Administração Pública. 

Visitas a Órgãos Públicos, autarquias e organizações privadas da região que se 

caracterizem como paradigma de excelência. A realização de atividades desta natureza 

favorece o desenvolvimento de uma visão sistêmica das organizações públicas pelos 

Discentes e o conhecimento de práticas modernas e inovadoras através do Laboratório de 

Políticas Públicas. 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da FAMIPE desenvolve um 

conjunto de competências e habilidades para garantir o domínio de conteúdos práticos e 

teóricos, que se articule para a formação de um determinado perfil profissional, desejado pelo 

mercado.  

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública está sendo ofertado segundo a 

demanda de mercado identificada pela análise sistêmica das questões públicas, regional e 

local. No que pese ao elevado índice de empregabilidade dos egressos, discutido na 

justificativa do curso, conclui-se, que se deve ao meio de integração curricular fortemente 

articulada com a teoria e prática. Outros fatores relevantes contribuem para a consolidação do 

curso como o desenvolvimento interdisciplinar de seminários e de atividades práticas, 

também, pela própria atuação da maioria dos alunos no seguimento público local, como: 

funcionários públicos; empresários do seguimento de consultoria a Órgãos Públicos, 

prestadores de serviços ou colaboradores indiretos da Administração Pública. Estes aspectos 

especificados possibilitam ao egresso a atuação na prestação de serviços de consultoria e 

assessoria no seguimento público, no estudo de viabilidade de projetos públicos, elaboração 

de políticas públicas, e outras  intervenções na administração pública. 

 

3.11 Articulação do PPC com o PPI E com o PDI 

 

3.11.1 Articulação entre PPI e PPC 
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As articulações feitas entre o PPI e o PPC estão focalizadas quanto ao grau de 

excelência de educação progressista e crítica, ligados por suas bases filosóficas e sua 

organização curricular. Voltados para uma formação múltipla, congruente à abrangência e 

diversidade da ação profissional dos gestores públicos. 

Articula-se pela atualização permanente do projeto pedagógico do curso, pelo seu 

colegiado de curso  que conduzem para melhoria do projeto e dos planos de ensino, 

principalmente considerando sempre a avaliação do curso que tem o sentido de apontar a 

necessidade de fomentar um perfil de aluno gerencial, tomador de decisões, com participação 

política e de formação cidadã. 

 

3.11.2 Articulação entre o PDI e o PPI nas Políticas Ensino 

 

O PPI absorve e reflete, os princípios filosóficos da FAMIPE, da comunidade como um 

todo, quanto às suas principais atividades. Define os princípios e parâmetros que devem guiar 

as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão.  

O PDI, por sua vez, é menos importante no sentido de não ser o instrumento que define 

os princípios, mas é mais importante porque é o instrumento que garante o exercício, a 

consecução destes princípios definidos no PPI. 

Articulam-se, assim, necessariamente, pelo entendimento que se tem de suas distintas, 

mas complementares, funções. Articulam pela forma como estão definidos nos Projetos. 

 

3.11.3 Coerência PPC e Currículo e DCNS 

 

O Curso recebe a denominação de Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, 

para a sua estruturação a FAMIPE se orientou pelas Diretrizes Gerais sobre educação 

profissional existente nos artigos 39, 40, 41 e 42 da Lei Federal Nº 9.394/96 - Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, em consonância com o Decreto regulamentador nº 

2.208, de 17 de abril de 1997. A FAMIPE observou também os procedimentos definidos pelo 

Parecer CNE/CES Nº 1.070/99, e a Portaria do  MEC nº 1.647, de 12 de abril de 1999, 

juntamente com o Parecer CNE/CES Nº 436/2001, aprovado em 2 de abril de 2001. A 

estruturação do curso está sob a égide do Decreto Federal Nº 5.154 de 23 de julho de 2.004, 

que regulamenta o § 2º do art. 36 e dos artigos já citados acima da LDB. Também do Decreto 
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5.773, de 9 de maio de 2.006, originário do catalogo nacional e Portaria nº 1.024 de maio de 

2006. O referido catálogo foi aprovado pela Portaria nº 10 de 28 de julho de 2.006 e Portaria 

Normativa nº 12, de 14 de agosto de 2.006, que tratou da alteração das denominações dos 

cursos tecnológicos não enquadrados às novas nomenclaturas e o Parecer CNE 277, de 14 de 

março de 2007, que aprovou a nova forma de organização da educação Profissional e 

Tecnológica de Graduação e, ainda, as Portarias que determinam as áreas e os cursos 

superiores de tecnologia que foram avaliados pelo Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE) nos anos de 2008 e 2015. 

 

3.12 Estrutura Curricular 

 

Ao longo de cada período, as disciplinas encontram um eixo de atuação que integra os 

objetivos de cada uma na construção do conhecimento do aluno. Assim, a estrutura curricular 

é composta por disciplinas que possuem uma articulação vertical que possibilita aos alunos 

uma visão integralizadora entre as diversas áreas, contribuindo para a formação de 

competências e habilidades e ensejando a definição do perfil profissiográfico do egresso. A 

coerência do currículo também é contemplada pelo princípio da horizontalidade, permitindo-

se ao aluno um conhecimento interdisciplinar, cumulativo e harmonizado com as diretrizes 

curriculares nacionais. 

A estrutura curricular do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da FAMIPE 

foi montada em conformidade com as necessidades e demandas do mercado para formar um 

Gestor Público como agente de modificação do meio onde atua e/ou irá atuar. 

O currículo do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da FAMIPE abrange: 

a) Formação Básica - disciplinas básicas, com carga horária total de 180 horas; 

b) Formação Profissional - disciplinas de caráter profissional, com carga horária total de 

600 horas; 

c) Formação Complementar - disciplinas que agregam conhecimentos gerais, com carga 

horária total de 210 horas; 

d) Formação Aplicada – disciplinas com conteúdos teóricos e vivência empírica, com 

carga horária total de 450 horas. 
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3.13 Matriz Curricular 

 

CERTIFICAÇÃO- MÓDULO 1 – Assistente de Gestão Pública 

Disciplina Carga Horária Créditos % 

Teoria da Administração Pública 60 04 16,67 

Direito Público e Privado 60 04 16,67 

Organização Político Administrativa do 

Brasil 

30 02 8,33 

Prática de Leitura e Produção Textual 60 04 16,67 

Estatística 30 02 8,33 

Políticas Públicas e gestão governamental 

contemporânea 

60 04 16,67 

Projeto Integrador I 60 04 16,67 

Carga Horária Total 360 h 24 100 

 

CERTIFICAÇÃO-MÓDULO II – Assessor de Gestão Pública 

Disciplina Carga Horária Créditos % 

Gestão Financeira e Orçamento Público 60 04 16,67 

Economia  60 04 16,67 

Gestão Ambiental e Desenvolvimento 

Sustentável 

60 04 16,67 

Administração Pública: Estrutura, 

Princípios e Competências 

60 04 16,67 

Qualidade na Administração Pública 60 04 16,67 

Projeto Integrador II  60 04 16,67 

Carga Horária Total 360 24 100 

 

CERTIFICAÇÃO-MÓDULO III – Analista de Gestão Pública 

Disciplina Carga Horária Créditos % 

Controle e Auditoria na Administração 

Pública 

60 04 16,67 

Gestão de Contratos e Licitações Públicas 60 04 16,67 
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Planejamento Estratégico na 

Administração Pública e Desenvolvimento 

Regional 

60 04 16,67 

Metodologia Científica   30 02 8,33 

Elaboração de Projetos Públicos 60 04 16,67 

Empreendedorismo Governamental e 

Novas Tendências 

30 02 8,33 

Projeto Integrador  III  60 04 16,67 

Carga Horária Total 360 24 100 

  

CERTIFICAÇÃO-MÓDULO IV – Gestor Público 

Disciplina Carga Horária Créditos % 

Contabilidade Pública 60 04 16,67 

Gestão de Pessoas na Administração 

Pública 

60 04 16,67 

Reforma Administrativa, Ética e Sociedade 60 04 16,67 

Sistemas de Informações Gerenciais na 

Governança 

30 02 8,33 

Análise e Gestão de Projetos Públicos  60 04 16,67 

Ação Social, Saúde, Educação e Segurança 60 04 16,67 

Projeto Integrador IV  30 02 8,33 

Carga Horária Total 360 24 100 

 

Período 1º 2º 3º 4º  

Carga horária / Semestre 360 360 360 360 1440 h 

Créditos 24 24 24 24 96 créditos 

% 22,22 22,22 22,22 22,22 88,88% 

Atividades Complementares 

120 horas 

08 créditos 

7,41% 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 60 h 
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04 créditos 

3,71% 

Total de Horas 1620 h 

Créditos 108 

% 100 

 

* Carga horária mínima segundo o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia: 1600 h, TCC e 

atividades complementares. 

 

3.14 Coerência do Currículo com os Objetivos do Curso 

 

A construção da estrutura curricular do curso busca o desenvolvimento de competências 

e habilidades. As competências básicas de formação têm por objetivo um caráter formativo 

mais amplo para desenvolver no aluno uma visão crítica para compreensão do meio em que 

vive. As competências, teórico-práticas, têm a finalidade de capacitar o aluno a conquistar o 

domínio necessário para a realização e desenvolvimento do trabalho na atuação profissional.  

No desenvolvimento do curso há orientação para que se reconheçam as habilidades, 

competências e conhecimentos adquiridos pelos alunos fora da academia, inclusive as 

competências relativas à experiência profissional julgada relevante para a área de formação.  

A estrutura curricular foi desenvolvida para que o aluno realize a construção do 

aprender e desenvolva o processo do conhecimento, com a liberdade da busca e produção em 

outras áreas do conhecimento. Portanto, a FAMIPE tem a pretensão de formar e qualificar 

profissionais com capacidades de realizar atividades como: direção, assessoria, planejamento, 

controle e gestão, com base em técnicas modernas, científicas e humanas, com domínio do 

campo de atuação. 

 

3.15 Coerência do Currículo com o Perfil Desejado do Egresso 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública desenvolve no processo pedagógico 

a formação de competências e habilidades com o objetivo de garantir ao egresso o domínio 

dos conteúdos teórico-práticos que se articulam para a formação do profissional preparado 

para o mercado. Dá ênfase a prática de estudo independente, visando uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do egresso. Valoriza e contextualiza a experiência 
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profissional do aluno identificado no mundo do trabalho, com a finalidade de subsidiar os 

conteúdos teóricos, objetivando a identificação da vivência empírica (aproveitamento da 

experiência prática do aluno) como um método para a solidificação do conhecimento (a 

junção teórico-prático). Leva ao aluno a base teórica e tecnológica com a finalidade de 

instrumentalizá-lo na busca das soluções adequadas para os problemas apresentados. A busca 

da interdisciplinaridade é desenvolvida em projetos e aulas integradas e o estudo 

independente é estimulado principalmente por atividades internas e externas que oferecem 

oportunidades ao aluno de exercitar a autonomia e independência na busca dos conteúdos que 

sejam importantes para sua formação profissional e humana. 

 

3.16 Diploma 

 

Na conclusão do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, a aquisição da 

totalidade de suas competências, confere direito ao diploma de graduação em curso superior 

de tecnologia e o respectivo histórico escolar que o acompanha inclui as competências 

profissionais definidas no perfil profissional de seus concludentes. 

 

3.17 Certificação 

 

Segundo a Resolução  CNE/CP  3,  de 18 de dezembro de 2002,  no seu Art. 5º, 

observa-se que “[...] Os cursos superiores de tecnologia poderão ser organizados por 

módulos que correspondam a qualificações profissionais identificáveis no mundo do 

trabalho”. Para tanto, estruturamos nossas matrizes de forma a atender esta resolução, 

estando coadunada com o § 1º em que assinala que “O concluinte de módulos 

correspondentes a qualificações profissionais fará jus ao respectivo Certificado de 

Qualificação Profissional de Nível Tecnológico”. E o § 2º em que “O histórico escolar que 

acompanha o Certificado de Qualificação Profissional de Nível Tecnológico deverá incluir 

as competências profissionais definidas no perfil de conclusão do respectivo Módulo”.   

Será expedido o Certificado de Qualificação Profissional para os concludentes das 

Unidades Modulares de acordo com as competências profissionais: 

 

1º Módulo – Assistente de Gestão Pública 
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Neste módulo as competências formadas para qualificação profissional se relacionam a:  

a) Desenvolver eticamente suas atividades, sendo multiplicador dos conhecimentos na 

administração pública; 

b) Demonstrar experiência técnica na gestão voltada para a área administrativa pública; 

c) Fomentar um clima de maestria organizacional com assimilação prática e teórica; 

d) Desenvolver a capacidade para a comunicação, leitura, análise, produção de textos 

informativos e técnicos nas organizações. 

 

2º Módulo –  Assessor de Gestão Pública 

Neste módulo as competências formadas para qualificação profissional se relacionam a: 

a) Desempenhar atividades com foco direcionado para administração pública; 

b) Ser um facilitador de programas; 

c) Pesquisar inovações na área pública propondo a aplicabilidade das mesmas nos 

órgãos; 

d) Coordenar equipes de trabalho na implantação de novos processos e métodos; 

e) Aplicar as ferramentas de trabalho baseados nos instrumentos de gestão, com ênfase 

na avaliação institucional. 

 

3º Módulo – Analista de Gestão Pública 

Neste módulo as competências formadas para qualificação profissional se relacionam a 

a) Coordenar e multiplicar os grupos de estudos na área pública com aplicação de novas 

vivências; 

b) Capacitar os colaboradores para o desenvolvimento de atividades da gestão pública; 

c) Desenvolver a prática do feedback positivo dentro da administração pública; 

d) Interpretar e aplicar os direitos e deveres na gestão pública. 

 

4º Módulo – Gestor Público 

Neste módulo as competências formadas para qualificação profissional se relacionam a 

a) Conhecer os vários métodos e desenhos na investigação do comportamento da 

administração pública; 

b) Elaborar projetos para captação de recursos; 

c) Coordenar equipes, competência interpessoal; 
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d) Analisar e reconhecer textos e documentos relacionados com sua atividade 

profissional; 

e) Compreender as informações e respectivo fluxo existente nos diversos tipos de 

atividades públicas; 

f) Conhecer e compreender os conceitos e técnicas fundamentais que caracterizam as 

tarefas do gestor público num contexto de grande turbulência ambiental; 

g) Compreender os conceitos de liderança e gestão de pessoas e sua evolução nos 

diversos tipos de organizações públicas; 

h) Proceder à avaliação de risco e propor modelos inovadores desenvolvidos nas funções 

financeiras; 

i) Criar e desenvolver modelos de gestão pública; 

j) Conhecer o sistema econômico; 

k) Conhecer o ambiente financeiro na gestão pública; 

l) Interpretar as questões relacionadas ao Meio Ambiente; 

m) Conhecer a fundamentação legal da administração pública; 

n) Compreender os procedimentos da administração pública; 

o) Conhecer a fundamentação legal do orçamento público; 

p) Compreender os procedimentos no levantamento de estudo de viabilidade econômica 

de projetos públicos; 

q) Compreender e interpretar o Direito Público; 

r) Conhecer os tipos de serviços públicos; 

s) Compreender e utilizar a tecnologia como ferramenta de decisão; 

t) Conhecer e elaborar projetos para a administração pública. 

 

3.18 Conteúdos Curriculares 

 

3.18.1 Núcleo de Formação Básica 

 

O núcleo de formação básica do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da 

FAMIPE é composto por conhecimentos e práticas que visam proporcionar ao aluno uma 

sólida formação filosófica em gestão pública, bem como cobrir as áreas básicas sugeridas 

pelas Diretrizes Curriculares dos Cursos Tecnológicos.  



 

51 
 

 

3.18.2 Núcleo de Formação Aplicada e Profissionalizante 

 

O núcleo de formação Aplicada e Profissionalizante do Curso Superior  de Tecnologia  

em Gestão Pública da FAMIPE compreende em os elementos constitutivos da gestão pública. 

Neste núcleo são englobados um conjunto de conhecimentos e habilidades que se 

especifica em atividades acadêmicas, enquanto conhecimentos necessários à formação 

profissional. Essas atividades se desdobram em disciplinas, seminários, laboratórios, 

atividades complementares e outros componentes curriculares. 

 

3.19 Pré-requisitos da Matriz Curricular 

 

CERTIFICAÇÃO- MÓDULO 1 – Assistente de Gestão Pública 

Disciplina Carga 

Horária 

Créditos % Pré-requesito 

Teoria da Administração 

Pública 

60 04 16,67 NSA 

Direito Público e Privado 60 04 16,67 NSA 

Organização Político 

Administrativa do Brasil  

30 02 8,33 NSA 

Prática de Leitura e Produção 

Textual 

60 04 16,67 SNA 

Estatística 30 02 8,33 SNA 

Políticas Públicas e gestão 

governamental 

contemporânea 

60 04 16,67 SNA 

Projeto Integrador I  60 04 16,67 SNA 

Carga Horária Total 360 h 24 100 -- 
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CERTIFICAÇÃO-MÓDULO II – Assessor de Gestão Pública 

Disciplina Carga 

Horária 

Créditos % Pré-requisito 

Gestão Financeira e 

Orçamento Público 

60 04 16,67 Estatística 

Economia  60 04 16,67 NSA 

Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento Sustentável 

60 04 16,67 NSA 

Administração Pública: 

Estrutura, Princípios e 

Competências 

60 04 16,67 Teoria da Administração 

Pública 

Qualidade na Administração 

Pública 

60 04 16,67 NSA 

Projeto Integrador II  60 04 16,67 Projeto Integrador I 

Carga Horária Total 360 24 100 -- 

 

CERTIFICAÇÃO-MÓDULO III – Analista de Gestão Pública 

Disciplina Carga 

Horária 

Créditos % Pré-requisito 

Controle e Auditoria na 

Administração Pública 

60 04 16,67 Estatística e Gestão 

Financeira e Orçamento 

Público 

Gestão de Contratos e 

Licitações Públicas 

60 04 16,67 NSA 

Planejamento Estratégico na 

Administração Pública e 

Desenvolvimento Regional 

60 04 16,67 Teoria da Administração 

Pública e Administração 

Pública: Estrutura, 

Princípios e Competências. 

Metodologia Científica   30 02 8,33 NSA 

Elaboração de Projetos 

Públicos 

60 04 16,67 NSA 

Empreendedorismo 30 02 8,33 NSA 
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Governamental e Novas 

Tendências 

Projeto Integrador  III  
60 04 16,67 Projeto Integrador I e 

Projeto Integrador II 

Carga Horária Total 360 24 100 -- 

  

CERTIFICAÇÃO-MÓDULO IV – Gestor Público 

Disciplina Carga 

Horária 

Créditos % Pré-requisito 

Contabilidade Pública 

60 04 16,67 Estatística, Administração 

Financeira e Orçamento 

Público e Controle e 

Auditoria na Administração 

Pública. 

Gestão de Pessoas na 

Administração Pública 

60 04 16,67 Teoria da Administração 

Pública e Administração 

Pública: Estrutura, 

Princípios e Competências  

Reforma Administrativa, 

Ética e Sociedade 

60 04 16,67 NSA 

Sistemas de Informações 

Gerenciais na Governança 

30 02 8,33 NSA 

Análise e Gestão de Projetos 

Públicos  

60 04 16,67 Elaboração de Projetos 

Públicos 

Ação Social, Saúde, Educação 

e Segurança 

60 04 16,67 NSA 

Projeto Integrador IV  

30 02 8,33 Projeto Integrador I e 

Projeto Integrador II e 

Projeto Integrador III 

Carga Horária Total 360 24 100 -- 
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3.20 Adequação e Atualização das Ementas e Programas das Disciplinas 

 

As ementas e os programas das disciplinas, que estão dispostos neste Projeto 

Pedagógico de Curso Superior de Tecnologia da FAMIPE, são passíveis de mudanças sempre 

que haja necessidade de atender as novas demandas e formas de evolução do mercado, bem 

como a própria evolução científica e tecnológica. As constantes alterações de procedimentos e 

mudanças hão de refletir na condução da aplicação teórico-prática dos programas das 

disciplinas, pois essas objetivam formar competências para que sejam absorvidas pelas novas 

condições do mercado de trabalho. Assim novos programas poderão ser inseridos e 

contextualizados com a aplicação da base científica e tecnológica em constante processo de 

evolução. 

A FAMIPE subsidia o curso intrumentalizando a biblioteca a disposição de Docentes e 

Discentes com as publicações de relevância para o desenvolvimento dos estudos. O professor 

tem a responsabilidade de estar em sintonia com as novas publicações pertinentes à sua área 

de atuação. 

Durante a elaboração do planejamentos de cada disciplinas, que ocorre todo início de 

cada semestre, o professor deverá conferir na biblioteca se suas solicitações foram adquiridas 

e inseri-las nos seus planejamentos, desta maneira atualizando as referencias constantemente.  

Para o desenvolvimento das disciplinas no curso os docentes e discentes, buscam subsídios 

nas áreas de Administração, Direito, Economia, Contabilidade, Gestão de Pessoas e de outras 

áreas correlatas. 

 

3.21 Adequação da Metodologia de Ensino à Concepção e Execução do Currículo 

 

O Projeto Pedagógico do Curso conta com uma Matriz Curricular e planejamentos das 

disciplinas, com as metodologias e as avaliações disponibilizados aos discentes por meio 

eletrônico, via Site da FAMIPE. Os planejamentos das disciplinas são construídos com o 

objetivo de estabelecer competências que devem ser desenvolvidas para a formação do 

profissional. Subdivididas em competências básicas e de formação, nas básicas, o aluno 

recebe formação para compreensão do seu papel na sociedade com o desenvolvimento de uma 

visão reflexiva e crítica. Na competência de formação: teórico prática, o aluno recebe a base 
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teórica, tecnológica e o embasamento prático para estar preparado para solucionar problemas 

complexos na vida profissional.  

Os planejamentos das disciplinas na sua aplicação contemplam o desenvolvimento de 

aulas expositivas teóricas e trabalhos de cunho prático. Neste viés e para a compreensão deste 

contexto a FAMIPE estimula a qualificação constante dos docentes com a finalidade da 

aplicação de avaliação continuada e orientada por competência, observado o conteúdo 

aplicado, os objetivos do curso e os resultados esperados no desenvolvimento das 

competências. O cronograma com as aulas é entregue aos alunos na primeira semana de aula.  

A mescla com a dosagem adequada, entre os conceitos gerais e os conhecimentos 

específicos, é realizada durante o curso, objetivando instrumentalizar o aluno para uma ação 

constante e deliberada de educação continuada, preparando adequadamente o cidadão visando 

a sua inserção vitoriosa no mercado de trabalho. 

As aulas são dialogadas e expositivas com provocações, para intervenções sobre o tema 

em desenvolvimento, estão inseridas no processo cognitivo, respaldadas por trabalhos 

individuais e/ou em grupo, bem como estudo de caso e apresentações de seminários em sala 

de aula. Os recursos didáticos utilizados são compostos de textos para discussão e 

reconstrução, projeção de filmes, reprodução através de datashow e fotos, multimídias, visitas 

in loco em empresas e desenvolvimento de projetos.  

O curso para atender seus objetivos práticos estimula os alunos a participarem de 

eventos relacionados à Administração Pública, a realizarem visitas técnicas, seminários e 

workshops. 

 

3.22 Inter relação das Disciplinas na Concepção e Execução do Currículo 

 

As competências desenvolvidas durante o Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Pública mantêm a inter-relação com o objetivo de oferecer um embasamento sólido ao 

egresso. No desenvolvimento das competências teórico-práticas os conteúdos se relacionam 

com o propósito interdisciplinar, favorecendo a compreensão com o uso da contextualização 

curricular.  

A concepção das competências na estrutura curricular do curso objetiva à formação do 

profissional completo descrito no perfil do egresso. A execução do currículo obedece à forma 

dos planejamentos das disciplinas, que tem a finalidade de serem desenvolvidos em 
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competências básicas que visam à formação geral e a teórico-prática, para preparar o 

profissional para o mercado de trabalho. 

Assim a execução do currículo orienta o respeito à sua concepção, na medida em que 

são desenvolvidas as competências e se respeita a interelação das disciplinas com a 

flexibilidade e reconhecimento dos conhecimentos, habilidades e competências dos alunos, 

adquiridas fora do ambiente escolar e a contextualização com o mundo do trabalho.  

 

3.23 Adequação e Dimensionamento das Cargas Horárias das Disciplinas 

 

As disciplinas oferecidas pelo Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da 

FAMIPE  estão  dimensionadas  com carga horária/créditos suficientes para a aplicação de 

todo o conteúdo necessário ao aluno, para que tenha sólida formação e possa chegar ao 

mercado de trabalho com amplo domínio sobre sua área de atuação. Buscam também, o 

estabelecimento de atividades de práticas profissionais que contemplem a experimentação de 

maneira integrada com a prática e articulem a contextualização da teoria.  

As disciplinas são oferecidas entre 30 e 60  horas aula, relativos a três (03) tempos, 

durante o semestre, com um encontro semanal, regulamentado pelo calendário escolar da 

FAMIPE. 

 

CONTEÚDOS 
UNIDADES 

CURRICULARES 

CARGA 

HORÁRIA 

CRÉDITOS % 

Formação 

Básica 

Estatística, Prática de 

Leitura, Produção Textual e 

Teoria da Administração 

Pública, Metodologia 

Científica. 

180 12 11,11 

Formação 

Aplicada 

Direito Público e Privado, 

Economia, Gestão Ambiental 

e Desenvolvimento 

Sustentável, Ação Social, 

Saúde, Educação e 

Segurança, Gestão 

450 30 27,78 
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Financeira e Orçamento 

Público, Gestão de Pessoas 

na Administração Pública, 

Sistemas de Informações na 

Governança e Contabilidade 

Pública. 

Formação 

Complementar 

Projeto Integrador I, II, III e 

IV. 

210 14 12,96 

Formação 

Profissional 

Organização Político 

Administrativa do Brasil, 

Políticas Públicas e Gestão 

Governamental 

Contemporânea, 

Administração Pública: 

estrutura, princípios e 

competências, Qualidade na 

Administração Pública, 

Controle e Auditoria na 

Administração Pública, 

Gestão de Contratos e 

Licitações Públicas, 

Planejamento estratégico na 

Administração Pública e 

Desenvolvimento Regional, 

Elaboração de Projetos 

Públicos, Empreendedorismo 

Governamental e Novas 

Tendências, Reforma 

Administrativa, Ética e 

Sociedade, Análise e Gestão 

de Projetos Públicos. 

600 40 37,03 

  1440 96 88,88 
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Trabalho de 

Conclusão de 

Curso 

 60 04 3,71 

Atividade 

Complementar 

 120 08 7,41 

TOTAL  1620 108 100 

Optativas 

Libras, Comportamento 

Organizacional, Poder e 

Desenvolvimento Local, 

Planejamento Urbano, 

Políticas e Tecnologias 

Educacionais e Planejamento 

em Saúde Pública. 

360 24 22,22 

Carga Horária 

com 

complementar 

 1980 129 122,22 

 

3.24 Disciplinas Optativas 

 

As Optativas são disciplinas que buscam complementar e enriquecer a formação do 

aluno do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da FAMIPE. Por meio delas, o 

Discente tem a oportunidade de aumentar o espaço de flexibilidade e autonomia dentro da 

grade curricular de seu curso para diversificar o seu aprendizado pessoal e profissional. Pode, 

assim, desenvolver competências novas e atuais que não fazem parte do núcleo específico de 

formação oferecido. 

Concebidas pelos professores e especialistas dos diferentes áreas, as Disciplinas 

Optativas não são disciplinas direcionadas exclusivamente aos alunos do curso sem restrições 

temáticas ou de pré-requisitos. 

As disciplinas Optativas não fazem parte do currículo mínimo dos cursos, constituindo 

oferta suplementar. Portanto, elas têm algumas diferenças em relação às disciplinas regulares.   

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da FAMIPE oferece as disciplinas 

Libras, Comportamento Organizacional, Poder e Desenvolvimento Local, Planejamento 
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Urbano, Políticas e Tecnologias Educacionais e Planejamento em Saúde Pública como 

optativas.  

 

3.25 Relações do Perfil do Egresso com a Estrutura Curricular  

 

As disciplinas distribuídas na estrutura curricular obedecem a uma representação gráfica 

e sequencial que almeja o desenvolvimento de competências e habilidades específicas ao 

egresso. Equivalência das Competências e Habilidades Relacionadas às Disciplinas do curso: 

 

COMPETÊNCIAS E 

HABILIDADES 

DISICIPLINAS 

Atuar de forma humanística 

na compreensão e gestão dos 

negócios relacionados à 

esfera pública. 

Reforma Administrativa, Ética e Sociedade 

Organização Político Administrativa do Brasil 

Direito Público e Privado 

Projeto Integrador I 

Projeto Integrador II 

Projeto Integrador III 

Projeto Integrador IV 

Dominar conhecimentos dos 

principais métodos em 

Gestão Pública, 

desenvolvendo modernas 

técnicas de planejamento, 

monitoramento, 

programação, controle e 

avaliação. 

Políticas Públicas e gestão governamental contemporânea 

Gestão Financeira e Orçamento Público 

Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 

Controle e Auditoria na Administração Pública 

Planejamento Estratégico na Administração Pública e 

Desenvolvimento Regional 

Imbuir-se de embasamento 

teórico e prático, referente 

aos conhecimentos, 

habilidades e atitudes 

necessários ao melhor 

desempenho das atividades 

Gestão de Contratos e Licitações Públicas 

Qualidade na Administração Pública 

Gestão de Pessoas na Administração Pública 

Gestão Financeira e Orçamento Público 

Planejamento Estratégico na Administração Pública e 

Desenvolvimento Regional 
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típicas da Gestão Pública.  

Ser capaz de identificar e 

analisar problemas 

pertinentes às atividades de 

formulação, implementação e 

avaliação de Políticas 

Públicas.  

Políticas Públicas e gestão governamental contemporânea 

Administração Pública: Estrutura, Princípios e Competências 

Controle e Auditoria na Administração Pública 

Planejamento Estratégico na Administração Pública e 

Desenvolvimento Regional 

Pensar e agir 

estrategicamente diante dos 

desafios da Gestão Pública 

seja no âmbito do Estado, 

seja no contexto de 

organizações privadas 

voltadas para as atividades do 

Estado. 

Empreendedorismo Governamental e Novas Tendências 

Planejamento Estratégico na Administração Pública e 

Desenvolvimento Regional 

Contabilidade Pública 

 

 

Demonstrar competências em 

relação aos desafios 

contemporâneos da Gestão 

Publica que permitam 

identificar e apresentar 

soluções dos problemas 

fundamentais que afligem 

gestão e a compreensão das 

ações do Estado na produção 

de Políticas Públicas. 

Elaboração de Projetos Públicos 

Análise e Gestão de Projetos Públicos 

Ação Social, Saúde, Educação e Segurança 

Políticas Públicas e gestão governamental contemporânea 

Desenvolver a capacidade da 

pesquisa científica 

Metodologia Científica 

Estatística 

Prática de Leitura e Produção Textual 

 

Integrar e teoria e prática 

Projeto Integrador I 

Projeto Integrador II 

Projeto Integrador III 
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Projeto Integrador IV 

Elaboração de Projetos 

Análise e Gestão de Projetos 

 

3.26 Metodologias 

 

A metodologia do Curso Superior em Gestão Pública da FAMIPE emprega os 

princípios, fundamentos, condições e procedimentos de formação de tecnólogos em Gestão 

Pública dispostos nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o 

funcionamento dos cursos superiores de tecnologia (RESOLUÇÃO CNE/CP 3/2002). Nesse 

sentido, o curso organiza a formação de alunos em prol de competências e habilidades que 

sejam desenvolvidas de modo processual no decorrer do curso, percebendo cada 

conhecimento integrado ao outro, em análise teórico práticas das diferentes perspectivas de 

atuação do tecnólogo em Gestão Pública.   

O modelo pedagógico proposto fundamenta-se na metodologia interativa, com práticas 

interdisciplinares e possibilidade ampla de atividades acadêmicas, o mais precoce possível, 

nos diferentes âmbitos da gestão e preparação de cardápios, garantindo a diversidade de 

cenários de aprendizagem.  

A formação do aluno está centrada no caráter social do processo ensinar-aprender e tem 

como influência à concepção dialética que preconiza o aluno como ser histórico e agente de 

transformações sociais. Dessa forma, a FAMIPE reconhece a importância da mediação do 

professor e outros agentes sociais de formação para o favorecimento das múltiplas 

aprendizagens.   

Com o direcionamento salientado, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública 

da FAMIPE disponibiliza, aos alunos, aulas didático-pedagógicas teóricas e/ou práticas, com 

aplicação de recursos audiovisuais, que incluem televisão, lousa digital, datashow, 

multimídia, entre outros. Os laboratórios para as atividades práticas são equipados segundo as 

necessidades de cada disciplina e respeitando-se o limite máximo de 30 alunos por 

laboratório.  

O ensino é organizado a partir de uma metodologia que favoreça as atividades de ensino 

individualizado/coletivo e estudo teórico. O curso sempre buscará o desenvolvimento de 

programas que privilegiem a descoberta de novas metodologias, enfocando o uso e adequação 
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dos recursos audiovisuais e da informática e de novos métodos e técnicas de ensino, visando 

ao aperfeiçoamento do trabalho acadêmico. Para o desenvolvimento dessa metodologia, 

destacam-se as seguintes atividades: aulas expositivas, aulas práticas nos laboratórios, aulas 

práticas em ambientes profissionais, seminários e atividades de campo. Serão desenvolvidos e 

revisados continuamente os conteúdos e o desenvolvimento dos planos de estudo para que 

estejam de acordo com a atuação do profissional Tecnólogo em Gestão Pública.    

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública desenvolve um currículo integrado, 

no qual o desafio é trabalhar a formação acadêmica dos discentes do curso por problemas, na 

busca de caminhos que viabilizem a abordagem interdisciplinar no contexto do processo de 

preparação de alimentos e paradigmas de restaurantes. A metodologia de ensino 

aprendizagem assim delineada busca:  

a) Superar as aulas meramente expositivas por aulas dialógicas, seminários, debates e 

mesas-redondas, nos quais se procurará estimular o aluno a atividades individual e 

coletiva de construção do conhecimento, e não a assimilar um conjunto de saberes, 

como acontece usualmente; 

b) Enfatizar aos trabalhos de pesquisa extraclasse para as diversas disciplinas do curso, 

sendo sugerido que os docentes possam exigir, sempre que possível, a realização de 

trabalhos e artigos de conclusão das disciplinas;  

c) Utilizar recursos multimídias postos à disposição dos professores na Instituição, 

através de mecanismos que, preferencialmente, o aproximem da atividade profissional 

a ser futuramente desempenhada;  

d) Valer-se da Internet como ferramenta de multiplicação do saber.  

 

Neste contexto, as práticas pedagógicas a serem empregadas pela FAMIPE são apoiadas 

em quatro concepções de ensino-aprendizagem: aprendizagem autodirigida; aprendizagem 

baseada em problemas ou casos; aprendizagem em pequenos grupos de tutoria e 

aprendizagem orientada para a comunidade. No Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Pública a prática é uma das atividades mais proeminentes do processo na formação do aluno, 

é uma metodologia imprescindível à formação das competências delineadas neste documento, 

bem como objeto fim dos objetivos já dispostos neste PPC.  
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As disciplinas do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da FAMIPE são a 

seguir apresentadas conforme sua alocação nos diversos períodos do curso, a qual 

corresponde aos princípios pedagógicos almejados. Como se pode observar:  

a) O primeiro semestre é considerado o ciclo básico. A “Aproximação ao Campo 

Acadêmico” realiza-se via intermediação de níveis cognitivos sensoriais, 

especialmente da percepção social e intelectual, explorada exaustivamente nas 

diversas disciplinas que integram este ciclo. As áreas de Teoria da Administração 

Pública e Direito Público e Privado são incumbidas de estimular o aluno em expressar 

sua visão de hierarquia e visando a introduzi-las em discussões sobre senso comum e 

visões acadêmicas da economia e do direito;  

b) Os dois semestres seguintes (segundo e terceiro) compõem o ciclo intermediário do 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública e concentram as visões técnicas de 

Gestão, permanecendo a presença das áreas de teoria e história e gestão de projetos 

(que passa a incluir programas de gestão como o MS PROJECT);  

c) O último semestre caracteriza-se como ciclo avançado. A disciplina de “Projeto 

Integrador IV” é a responsável pela sintetização de todo o conhecimento prático e 

teórico adquirido nos ciclos anteriores. Além disso, o semestre oferece complementos 

à formação do gestor público. 

 

Entretanto, é pertinente salientar que a estruturação do Curso Superior de Gestão 

Pública da FAMIPE em tais ciclos demanda permanente integração entre disciplinas 

localizadas em um mesmo semestre e ciclo (referências horizontais) e entre os diversos 

semestres e ciclos (referências verticais). Neste sentido, é indispensável articulações entre:  

a) Planos de ensino das disciplinas (ementas, objetivos, conteúdos pedagógicos e 

bibliografias); 

b) Dinâmicas pedagógicas de todos os professores envolvidos (incluindo unidades de 

ensino, temas e situações de trabalho didático, datas de entrega de trabalhos e 

participação dos docentes em disciplinas de seus colegas).  

 

O sucesso deste modelo implica, necessariamente, que o conjunto docente se comporte 

como um corpus no qual todos os integrantes assumem papéis indispensáveis ao 
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funcionamento do todo – atitude imperiosa na formação de profissionais competentes e 

socialmente legitimados.   

 

3.26.1 Metodologia Comprometida com o Desenvolvimento do Espírito Científico 

 

Os métodos, técnicas e recursos utilizados visam a integração entre teoria, prática e 

realidade dos Discentes, e se materializam nas seguintes ações: 

a) Aulas expositivas e dialogadas, apoiadas em bibliografia especializada e atual; 

b) Atividades em equipes; 

c) Utilização de recursos tecnológicos, como computadores e vídeos; 

d) Estudos de casos; 

e) Atividades e projetos desenvolvidos no âmbito nas disciplinas que resultem em 

produtos úteis para os Docentes e Discentes, para a FAMIPE e/ou para a comunidade; 

f) Seminários e wokshops; 

g) Visitas Técnicas a Órgãos Públicos, autarquias e demais organizações que sejam 

padrão de excelência em suas áreas de atuação; 

h) Parcerias com outros cursos da FAMIPE e organizações da sociedade em projetos e 

atividades; e, 

i) Palestras sobre temas de Gestão Pública e áreas afins proferidas por especialistas. 

 

3.27 Atividades Complementares 

  

As Atividades Complementares e de Extensão são práticas acadêmicas obrigatórias para 

todos os alunos do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública. A realização dessas 

atividades, a par de constituir requisito essencial à conclusão do curso, visa ao atendimento 

das seguintes finalidades:  

a) Fortalecer a articulação entre teoria e prática por meio de atividades, individuais e 

coletivas, de ensino e extensão, permitindo a transversalidade do currículo;  

b) Incentivar o desenvolvimento da autonomia do aluno na busca do saber dentro e fora 

da sala de aula;  

c) Permitir a flexibilização do currículo do curso, de forma a possibilitar a descoberta de 

aptidões e o aprofundamento de conteúdos temáticos de interesse do graduando;  
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d) Estimular a reflexão crítica e a prática de estudos independentes, almejando a uma 

progressiva autonomia profissional e intelectual do aluno;  

e) Incentivar o engajamento do aluno em atividades e experiências dentro e fora do 

ambiente acadêmico;  

f) Favorecer o relacionamento e a convivência entre os diversos grupos sociais inseridos 

no contexto da instituição de ensino.  

 

Além do enriquecimento interdisciplinar voltado ao aperfeiçoamento do futuro 

profissional, a participação do aluno na realização dessas atividades constitui o marco inicial 

de uma formação profissional do aluno. As Atividades Complementares estão previstas em 

regulamento próprio, diversificando as atividades de ensino e extensão. O regulamento 

menciona a forma, o conteúdo e o processo para validação das atividades complementares. 

Tais atividades representam um complemento dinâmico ao ensino ministrado em sala de aula. 

Algumas atividades são oferecidas pela FAMIPE e o aluno poderá também realizar 

atividades externas, em outras entidades ou instituições de ensino, bem como participar, como 

voluntário, em grupos ou movimentos sociais. Todo aluno deverá cumprir um total de 120 

horas complementares, como requisito essencial para colação de grau, sendo que estas horas 

não podem ser cumpridas em uma única modalidade, mas deverão ser divididas em pesquisa, 

extensão, seminários, simpósios, congressos, conferências, iniciação científica, estágios 

extracurriculares e disciplinas não previstas no currículo pleno, observando sua aderência à 

formação do aluno.    

 

3.28 Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

 

O processo de construção do TCC compreende em etapas sucessivas: escolha do tema, 

pelo aluno, aprovação e desenvolvimento sob a orientação do professor orientador. O TCC 

concluído é entregue em três cópias à coordenação do Curso e apresentado perante banca 

examinadora.  

O TCC deve versar sobre assuntos relacionados à administração pública, podendo 

congregar ao terceiro setor e a atividade privada, sob forma de artigo científico. A estrutura 

formal escrita do TCC deve seguir os critérios mais atualizados estabelecidos pela Associação 



 

66 
 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e das Revistas disponibilizadas no acervo da 

FAMIPE. 

Compete ao professor orientador: 

a) Orientar a elaboração e a execução do TCC; 

b) Zelar pelo cumprimento do artigo proposto e dos prazos estabelecidos no cronograma; 

c) Observar os horários de orientação;  

d) Avaliar o desempenho e o rendimento do aluno ao longo da execução do artigo e 

encaminhá-lo ao coordenador, para formação de banca examinadora; 

e) Orientar o aluno quanto apresentação em multimídia, com antecedência, a banca 

examinadora; 

f) Avaliar o desempenho e rendimento do aluno ao longo da execução do trabalho, 

fornecendo ficha de acompanhamento a ser entregue ao final das atividades de 

orientação; 

g) Participar da Banca Examinadora, e 

h) Zelar pelo cumprimento do Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

da FAMIPE. 

 

Cada professor poderá orientar quantos alunos forem indicados pelo Colegiado. O 

professor orientador poderá isentar-se da orientação em casos especiais, apresentando à 

coordenação seu relatório e justificativa desde que até a data limite para pedido de 

afastamento da orientação, divulgada em calendário de atividades do curso. Sendo assim, 

caberá ao coordenador, designar outro professor de continuidade à orientação do trabalho do 

discente. 

Compete ao aluno:  

a) Informar-se sobre as normas do TCC;  

b) Escolher o tema do seu TCC (artigo), sua definição, delimitação e problematização;  

c) Submeter o trabalho aos órgãos de ética em pesquisa da FAMIPE; 

d) Elaborar e desenvolver o TCC (artigo científico), com os métodos e técnicas 

aprendidos no curso, de acordo com o objetivo e a pesquisa escolhida e cumprindo as 

etapas e o cronograma estabelecidos em conjunto com seu orientador, supervisor e a 

coordenação do curso;  

e) Verificar e observar os horários de orientação; 
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f) Submeter o TCC finalizado à apreciação do professor orientador.  

 

O aluno poderá requerer a substituição do professor orientador, apresentando à 

coordenação do curso sua justificativa e a proposta do novo orientador, desde que até a data 

limite para substituição de professor orientador, divulgada em calendário de atividades do 

curso. 

O aluno deverá entregar seu trabalho à coordenação do curso, impreterivelmente, até a 

data estabelecida em calendário de atividades do curso. O não cumprimento deste prazo 

implica em reprovação e encaminhamento para a reapresentação dentro do prazo de trinta (30) 

dias, devendo ter a nota do trabalho escrito reduzida em 20%. 

O TCC deve, obrigatoriamente: 

I - apresentar contribuição original do autor;  

II - ser elaborado seguindo uma metodologia adequada a pesquisa acadêmica;  

III - revelar espírito crítico do autor;  

IV - ser elaborado pelas normas vigentes da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), pela metodologia e manual de TCC do Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Pública da FAMIPE. 

 

O Supervisor do TCC é um professor do Curso com a tarefa de supervisão da 

elaboração do artigo científico. O supervisor não é responsável pelo desenvolvimento do 

conteúdo do trabalho, nem pela escolha de ferramentas ou procedimentos. Caberá ao 

Supervisor a função de verificar se o trabalho que está sendo desenvolvido se caracteriza 

como atividade de síntese e integração de conhecimento de aspectos relacionados à 

administração pública. É dever do Supervisor do TCC estabelecer um cronograma de 

atividades para o desenvolvimento do trabalho e também reuniões periódicas obrigatórias (no 

mínimo quatro ao longo do semestre), com o aluno, para avaliar o andamento do trabalho, de 

forma a assegurar as características exigidas para o TCC.  

Apesar do conteúdo do TCC ser de autoria do aluno, o TCC deverá seguir normas para 

a estrutura e formatação do artigo disponibilizado em manual.  

A apresentação do TCC é determinada da seguinte forma:  

I –  Sob forma de artigo aplicado a gestão pública; 

II – Individual. 
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O artigo escrito deverá ser impresso em papel branco tamanho A4, com fonte Arial 11 

e/ou Times New Roman 12, espaçamento entre linhas de 1,5 (exceto citações, com 

espaçamento normal e recuo diferenciado). Outros elementos, tais como tabelas, matrizes 

devem, também, obedecer às normas vigentes da ABNT e ao manual oferecido. 

A avaliação do TCC será expressa por atribuição de graus pela banca examinadora 

mediante apresentação.  

A data limite para entrega do TCC à coordenação de curso será de trinta (30) dias antes 

do último dia letivo e a data limite para apresentação perante banca será determinado pela 

coordenação do curso. 

As bancas examinadoras serão constituídas por três (03) membros, sendo um deles o 

professor orientador, e os outros dois (02) designados pela coordenação do curso, sendo que 

um deles presidirá a apresentação, considerando o tema do artigo científico. Na falta o 

professor orientador o TCC será marcado para uma nova data pela Coordenação do Curso. 

Em caso de aprovação com restrição, o aluno deve retomar seu artigo, seguindo as 

orientações da banca examinadora, e entregar nova versão do TCC com correções no prazo 

máximo de sete (07) para fins de arquivamento, já com a ficha catalográfica, em dois (02) 

CDs com etiqueta específica. 

Os graus resultantes da avaliação devem ser registrados e expressam a aprovação ou 

reprovação do aluno no TCC.  O resultado de reprovação importará na matrícula do aluno no 

semestre letivo seguinte para elaboração de novo TCC.  

O TCC, bem como fotos, CDs e outros materiais produzidos, serão catalogados e 

arquivados na Biblioteca da FAMIPE.  Casos não previstos serão avaliados pelo Colegiado e 

Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública. 

 

3.29  Apoio ao Discente  

  

3.29.1 Programa Institucional de Nivelamento  

 

O Programa Institucional de Nivelamento é organizado pelo NAPp (Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico). Justifica-se pelo oferecimento de um elemento de apoio pedagógico que 

favoreça aos discentes dos primeiros períodos dos Cursos de Graduação da FAMIPE, o 

processo de construção e elaboração de novos conhecimentos, melhorando seu desempenho 
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nas disciplinas, com um grau maior de dificuldade, constantes na matriz curricular de seu 

Curso.  Com o objetivo de identificar e minimizar possíveis defasagens que os alunos tragam 

de sua formação anterior, são organizadas atividades, em horários extraclasses, visando 

fortalecer os conhecimentos básicos nas seguintes áreas: Língua Portuguesa: Este nivelamento 

promove atividades voltadas para habilidades de leitura, interpretação, análise e produção de 

textos; Matemática/Estatística: aborda conteúdos vinculados às disciplinas de 

matemática/estatística do ciclo básico com a finalidade de suprir as necessidades dos alunos 

em conteúdos do Ensino Fundamental e Médio; Informática: O nivelamento em informática 

tem como público alvo alunos da instituição que tenham pouca desenvoltura na utilização de 

computadores. O objetivo principal é fornecer condições para que esses alunos possam 

utilizar recursos computacionais como: internet, site de escritório (office), funções básicas do 

sistema operacional, recursos de impressão, entre outros.  Os alunos que necessitam de tais 

nivelamentos são indicados por seus coordenadores e estabelecem o compromisso de 

frequência ao programa. Ao final do semestre são produzidos relatórios parciais de todas as 

atividades realizadas, bem como do rendimento dos alunos.   

O NAPp ainda atua com o Grupo de Trabalho em Educação Inclusiva da FAMIPE que 

se destina a identificar e levantar as condições de acessibilidade desses alunos, viabilizando 

atendimento educacional especializado junto ao  setor, o NAPp. Com apoio psicopedagógico 

e psicológico aos estudantes com necessidades educacionais especiais.  

  

3.29.2 Programa Institucional de Monitoria 

 

O programa de Monitoria da FAMIPE tem como objetivo aprimorar os discentes 

envolvidos na monitoria, desenvolver a competência pedagógica e melhorar qualidade do 

ensino prático. Tal atividade é supervisionada por professores ligados ao Curso que têm como 

atribuições: definir plano de trabalho do aluno monitor orientando-o no desempenho da sua 

função; realizar reuniões periódicas para avaliação e orientação do trabalho do aluno monitor 

e encaminhar ao Coordenador de Curso, relatórios sobre o desempenho do monitor.   

Para a função de monitoria são selecionados alunos que, no âmbito das disciplinas já 

cursadas, demonstram capacidade para o desempenho das seguintes atividades: seguir as 

orientações do professor responsável nas atividades da disciplina; auxiliar o professor na 

realização de trabalhos práticos e experimentais, na preparação de material didático e em 
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atividades de classe e/ou laboratório; auxiliar os docentes no acompanhamento de provas e 

trabalhos escolares; realizar atividades que auxiliem os discentes no melhor aproveitamento 

dos conteúdos ministrados e na realização de tarefas e trabalhos pedagógicos; elaborar 

relatório mensal de suas atividades, encaminhando-o ao professor responsável; participar de 

reuniões periódicas com o professor responsável para definição das estratégias de trabalho e 

cumprir doze horas semanais de atividades de monitoria, conforme horários estabelecidos 

pelo professor responsável.  

 

3.29.3 Apoio Extraclasse  

 

São suportes pedagógicos que contemplam metodologias especiais que amparadas em 

planificação pedagógica visam atender as diferentes demandas apresentadas pelo Discente em 

particular. No atendimento de ajuda pedagógica são fornecidas orientações sobre técnicas de 

estudo, orientações para apresentação de aula expositiva, montagem de seminários, 

organização e metodologia de estudo para as avaliações. Essas atividades são desenvolvidas e 

parceria com NAPp.  

  

3.29.4 Apoio Psicopedagógico  

 

O Serviço-Escola de Psicologia (SEP) disponibilizado pela FUSVE, mantenedora da 

FAMIPE, é um espaço que tem como um de seus objetivos, atender às necessidades da 

comunidade na promoção da saúde mental.   

Neste sentido, uma das principais funções exercidas é o oferecimento de suporte aos 

acadêmicos de todos os Cursos da IES. Estes alunos chegam ao setor por livre demanda, ou 

por intermédio da família, ou como em sua maioria por encaminhamento do Coordenador do 

seu Curso de origem.  

Com a finalidade precípua de atender à demanda psicossocial dos alunos, bem como 

dos docentes e integrantes do corpo administrativo, o SEP atua no sentido da otimização do 

funcionamento da comunidade acadêmica, a partir de uma visão holística do ser humano e 

amparado no rigor científico. Através do oferecimento de um adequado apoio 

psicopedagógico, atua sobre os múltiplos fatores que interferem e dificultam o 

desenvolvimento afetivo-emocional e que possam ocasionar uma queda em seu rendimento 
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escolar e funcional, respectivamente.  

Desta forma, a organização e sistematização do SEP se justificam em função do 

interesse da FAMIPE proporcionar o bem-estar afetivo-emocional e a oportunidade de 

crescimento pessoal aos seus alunos e funcionários, com vistas à sua formação e desempenho 

enquanto seres humanos íntegros e capazes.  

  

3.29.5 Núcleo de Apoio Psicopedagógico  

 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPp) da FAMIPE desenvolve atividades de 

atendimento à comunidade acadêmica, por encaminhamentos ou demanda espontânea. A 

finalidade do NAPp é prestar apoio aos Coordenadores de Cursos, professores, alunos e 

funcionários da FAMIPE, que constituem seu público alvo. O NAPp conta com a colaboração 

de psicopedagoga, psicólogas e auxiliar administrativa.  

O NAPp – Núcleo de Apoio Psicopedagógico tem como finalidade contribuir e 

assessorar a comunidade acadêmica universitária em todos os diferentes aspectos que 

envolvem o processo cotidiano de ensino-aprendizagem e desenvolvimento cognitivo e 

emocional, através das competências profissionais de sua equipe de trabalho. No plano 

psicopedagógico, são realizadas sessões (individuais ou em grupo) com a finalidade de 

favorecer a ultrapassagem de obstáculos que dificultam o aprendizado, com orientação e 

supervisão das ações pedagógicas desenvolvidas nos programas de treinamento que facilitem 

a integração do aprendente no contexto institucional.  

Um diferencial do NAPp é o atendimento psicológico (individual ou em grupo) com 

enfoque breve-focal; havendo possibilidade de prolongamento do processo terapêutico, de 

acordo com demanda e avaliação da equipe.  

O NAPp atua de forma conjunta em situações que envolvam o rendimento acadêmico 

por considerarmos os fatores emocionais, sociais e pedagógicos constituintes do mesmo, não 

devendo, portanto, serem trabalhados de forma isolada. Para obter êxito nas tarefas conta-se 

com a colaboração dos Coordenadores e professores dos Cursos de Graduação ou dos 

supervisores/chefes de todos os setores da FAMIPE. A participação destes é essencial não 

apenas no que diz respeito ao cuidado em explicar àquele que é encaminhado as razões de tal 

procedimento, mas também à disponibilidade para conosco discutir as sugestões que 

apresentemos para auxiliar na superação das dificuldades existentes. Desta forma, a 
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organização e sistematização do Núcleo de Apoio Psicopedagógico se justificam em função 

do interesse da FAMIPE em proporcionar o bem-estar afetivo-emocional e a oportunidade de 

crescimento pessoal aos seus alunos, com vistas à sua formação e desempenho enquanto seres 

humanos íntegros e capazes; além de identificar, acompanhar e intervir pedagogicamente em 

disciplinas com grande retenção, abandono e/ou trancamento.  

  

3.29.7 Política de Institucionalização de Acompanhamento de Egresso  

 

A Política Institucional de acompanhamento de egressos da FAMIPE estabeleceu-se a 

partir de quatro eixos através dos quais se articula à Assessoria de Avaliação da FAMIPE, às 

Coordenações dos Cursos, o Núcleo de Estágios e os setores de Pesquisa e Extensão. São 

eles:  

a) Incentivo a participação em eventos de atualização e/ou capacitação;  

b) Políticas de incentivo à formação continuada; 

c) Estatística e apontamentos sobre o Egresso no mercado de trabalho;  

d) Avaliação do curso a partir da ótica do egresso. 

 

A FAMIPE, visando promover um diálogo permanente com o egresso, desenvolve 

diversas ações, favorecendo serviços que promovam a comunicação.  

 

3.30 Acessos e Registros Acadêmicos  

 

No ato da matrícula o aluno recebe um número que o acompanha até o final do curso é 

cadastrado no sistema do Portal Acadêmico, recebendo neste momento uma senha, que o 

possibilita a acessar em qualquer parte do país ou fora dele, todos os registros acadêmicos 

através do site da instituição. As notas, frequência e conteúdos de aula são lançados até o dia 

dez de cada mês pelo professor. Processos como trancamento de matrículas, transferências, 

solicitação de declarações, segunda chamada de prova são feitos diretamente na Secretaria 

Acadêmica.  

A FAMIPE disponibiliza a cada estudante ingressante o Manual do Aluno, onde se 

encontram as normas internas e outras orientações acadêmicas. O regimento pode ser 

acessado, na íntegra, no site da FAMIPE.  Documentos como: PDI e PPC, bem como 
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informações sobre o processo seletivo, além de outras informações sobre processo seletivo, 

além de outras informações sobre o curso podem ser acessadas, diretamente no site da IES. 

  

3.31 Condições de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais  

 

A FAMIPE tem em sua área construída instalações equipadas com rampas que 

permitem o acesso dos portadores de necessidades especiais, favorecendo desta forma a 

acessibilidade em todas das dependências da FAMIPE, como nos sanitários femininos e 

masculinos. Tanto nos computadores da biblioteca, quanto no laboratório específico e de 

informática, encontram-se disponíveis caixas de som ou fones de ouvido e o software 

DOSVOX instalado, para favorecimento de pessoas com visão reduzida.  

  

3.32 Educação Inclusiva e Acessibilidade  

 

A partir da atuação do Grupo de Trabalho em Educação Inclusiva da Mantenedora, 

serão identificados procedimentos e ações que serão desenvolvidos pela FAMIPE no âmbito 

da educação inclusiva e da acessibilidade. Serão propostas metas quanto à organização 

administrativa aos aspectos financeiros e orçamentários, ao processo seletivo, às políticas de 

atendimento aos discentes, à organização didático-pedagógica, à infraestrutura e à extensão.  

Reconhecendo que o papel social da educação superior, atualmente, envolve ultrapassar 

os limites do compromisso tradicional com a produção e a disseminação do conhecimento e 

cumprir seu papel de instituição socialmente responsável a FAMIPE efetiva ações de inclusão 

educacional e de acessibilidade para atender a diversidade dos alunos que a frequentam.  

A Educação Inclusiva assegura não só o acesso do aluno com necessidades especiais à 

educação superior, mas também promove condições plenas de participação e de aprendizagem 

a todos os estudantes, tendo em vista o direito de todos à educação e à igualdade de 

oportunidades de acesso e permanência bem sucedida. Através do atendimento educacional 

especializado, com a disponibilização de serviços e recursos e a orientação dos alunos e 

professores quanto à sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns 

do ensino regular, a Educação Inclusiva garante o acesso de alunos que necessitam de 

atendimento diferenciado na educação superior. Geralmente, esses alunos apresentam uma 

maneira peculiar de lidar com o saber ou necessitam de recursos adicionais para viabilizar 
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seus processos de participação e aprendizagem nos espaços educacionais.  

A prática docente inclusiva no ensino superior, frente a discentes com necessidades 

educacionais especiais, envolve ações compartilhadas capazes de orientar o professor na 

formação de sujeitos, na valorização da diversidade, no reconhecimento e no respeito a 

diferentes identidades e no aproveitamento dessas diferenças para beneficiar a todos. Desta 

forma, a FAMIPE deve instituir políticas de inclusão e remover ações de exclusão, 

valorizando ações pautadas no respeito à diversidade, com investimento em materiais 

pedagógicos, em qualificação de professores, em infraestrutura adequada para o ingresso, o 

acesso e a permanência e a participação de alunos com necessidades educacionais especiais, 

estando atenta a qualquer forma discriminatória.  

Dessa forma, uma política educacional dirigida aos alunos com necessidades especiais 

possibilita que venham a alcançar níveis cada vez mais elevados do seu desenvolvimento 

acadêmico, devendo a FAMIPE promover ajustes para que possa atender a todas as 

necessidades educativas apresentadas por esse alunado.  

 

3.34Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação do Curso 

 

O processo de avaliação da qualidade do curso pressupõe a existência de instâncias 

coletivas de deliberação e avaliação. Estão deverão atuar em acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, para os cursos tecnólogos; com as orientações do MEC/INEP para 

Avaliação, autorização e reconhecimento - dos cursos tecnólogos e outras legislações 

pertinentes. São instâncias coletivas: 

 

a) Núcleo Docente Estruturante (NDE), responsável pela construção e acompanhamento 

do projeto pedagógico do curso e de todas as atividades a ele relacionadas; 

b) Colegiado de Curso constituído por professores e alunos.  

 

Esta concepção de gestão participativa possibilitará a avaliação que seja processual e 

atenda aos diferentes campos de um projeto pedagógico de Curso. Dentre os objetivos deste 

procedimento pretende-se atuar sobre: 

a) Metodologias de ensino; 

b) Avaliação e adequação de matriz curricular; 
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c) Resultados do ENADE; 

d) Reflexão sobre a prática docente; 

e) Organização de capacitação docente; 

f) Reflexão sobre Cursos de Tecnologia; 

g) Acompanhamento do egresso; 

h) Articulação FAMIPE-sociedade.  

Para  dar efetividade a proposta disporá dos seguintes meios: 

a) Reuniões regulares com todos os alunos (semestrais); Reuniões com representantes 

discentes (semestrais / 2 ou mais se forem necessárias); 

b) Reunião com o Colegiado do Curso (semestral / 2 ou mais se forem necessárias); 

c) Reunião de professores; 

d) Capacitação docente durante as semanas pedagógicas, uma no início do semestre e 

outra no final do semestre letivo; 

e) Reunião com o Núcleo Docente Estruturante – NDE (semestral / 2 ou mais se forem 

necessárias). 

 

O processo de avaliação do Curso é contínuo, de permanente interação, visando ao 

aperfeiçoamento. A avaliação do curso requer coragem para refletir e mudar. As mudanças, 

em geral, implicam rever caminhos, posições, atitudes e mesmo dogmas. Neste aspecto, a 

avaliação necessita de um olhar imparcial, crítico. Refletir sobre as próprias falhas não é uma 

das qualidades mais comuns ao ser humano. Mas estes momentos de reflexão trazem o 

crescimento, a maturidade a consolidação da identidade.  

Através do resultado da avaliação do curso são realizadas melhorias nas salas de aula, 

na sala dos professores, melhoria nos processos pedagógicos e administrativos, entre outras. 

 

3.34 Articulação entre o PDI e a avaliação do curso 

 

O PDI considera o processo de avaliação do curso como parte integrante da avaliação 

interna e externa. 

A avaliação do curso tem como objetivo criar uma cultura de mudanças, de atualização 

contínua e de aperfeiçoamento de estratégias que visam a melhoria da qualidade do ensino, a 

otimização do desempenho e dos compromissos expressos no PDI. 
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3.35 Programa para Tutoria 

  

O Programa de Tutoria da FAMIPE é instituído com o intuito de promover a 

recuperação das deficiências de desempenho acadêmico do aluno que apresente, em qualquer 

momento de sua vida acadêmica, dificuldade de aprendizado e dependência, tendo sido 

reprovado em alguma disciplina. A Tutoria, para o regime de dependência, tem o objetivo de 

melhorar o desempenho acadêmico dos alunos, através do seu acompanhamento por um 

Professor Tutor, que atua como elemento facilitador do processo ensino-aprendizagem na 

respectiva disciplina, orientando os alunos para que tirem o máximo proveito de suas 

potencialidades.  

O sistema de tutoria no Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da FAMIPE 

estabelece que o aluno deva assistir, presencialmente, 50% da carga horária da disciplina 

requerida. Por sua vez, o professor da disciplina deverá traçar um planejamento dos conteúdos 

para que o aluno tenha a oportunidade de vivenciar um processo de ensino-aprendizagem 

crítico e reflexivo. Sendo encaminhado a Coordenação do Curso para avaliação e apreciação. 

Ao final da disciplina o professor deverá entregar à coordenação a avaliação e o planejamento 

das atividades propostas.  

 

3.36 Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no Processo de Ensino Aprendizagem  

  

A FAMIPE oferece o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Púbica na modalidade 

de educação superior presencial e entende que as tecnologias da informação e comunicação 

possuem potencial formativo que podem contribuir com inovações significativas no processo 

de ensinar e de aprender, Favorece a utilização das TICs e disponibiliza algumas tecnologias 

aos professores e alunos.  

É notório que o desenvolvimento da informática e das TICs vem desempenhando um 

papel importante na formação organizacional da sociedade, permitindo uma elaboração e 

propagação permanente do conhecimento. Sendo assim, torna-se indispensável a inserção da 

utilização de recursos e ferramentas que otimizem a dinâmica no processo de ensino 

aprendizagem, proporcionando ao discente melhor aproveitamento na construção do 

conhecimento, considerando ainda a possibilidade de acessar o material em tempo e local 

adequação à sua disponibilidade.  
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As novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) acarretam novos desafios 

pedagógicos às IES, haja vista que suscitam um novo paradigma do papel do profissional na 

educação, de mero transmissor de conteúdos para mediador do processo de construção de 

conhecimento.  

Considerando que as TICs proporcionam o acesso à informação, o Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Pública está em busca de novas maneiras de promover o uso de 

tecnologias da informação e comunicação no processo de ensino-aprendizagem. A FAMIPE 

oferece um Laboratório de Políticas Públicas que proporcionam ao professor conduzir o 

processo de ensino-aprendizagem utilizando metodologias ativas, instigando o aluno a 

identificar situações, refletir, discutir, experimentar, testar, relacionar argumentar situações da 

prática profissional junto com os colegas e professor.  

O desenvolvimento de atividades de simulação de baixa fidelidade pode ocorrer 

também em ambientes como salas de aula pelo uso de tecnologias leve como simulações 

rápidas, vídeo aulas, fórum de discussão, vídeos fílmicos, dramatizações de casos permitindo 

inserir inovações ao processo de ensinar e aprender. Esta é uma estratégia que desperta o 

interesse de discentes e a sua motivação para o aprendizado.  

As TICs são utilizadas de forma sistemática e continua pelos distintos atores sociais do 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da FAMIPE viabilizando apoio didático às 

atividades educacionais em salas de aula e nos laboratórios; no acesso à base de dados, 

bibliografias; no suporte às atividades desenvolvidas nos ambientes de simulação (LAPP); 

nos trabalhos de campo e como recurso de comunicação interativa (uso de ferramentas da 

web, vídeos e áudio digitais, softwares, sites especializados redes sociais e web conferências). 

As TICs se revelam muito eficientes nas reuniões pedagógicas, onde os professores 

podem obter informações mais precisas e dinâmicas sobre o desempenho dos alunos, através 

de informações previamente coletadas, centralizadas e transformadas em informações úteis.  

A FAMIPE implementa sistemas escolares que favorecem uma ampliação das 

modalidades do acesso do aluno às informações acadêmicas. A FAMIPE tem implantado o 

TOTVS, software para gestão educacional para aprimoramento da comunicação e integração 

entre instituição, discentes e docentes. Nesta gestão eletrônica são colocadas informações 

acadêmicas sobre a disciplina, atividades previstas e suas avaliações, como planos de aulas, 

notas de avaliações, faltas, diário de classe, atividades, material para consulta entre outros. O 

sistema é acessado por docentes e discentes.  



 

78 
 

A onipresença da internet impõe aos educadores a escolha entre manter uma distância 

ou proximidade com seus alunos, abrir ou não sua vida pessoal na rede social. O uso da 

comunicação com o professor por correio eletrônico e aplicativo WhatsApp  favorece e 

agiliza a comunicação e o acesso às informações. É possível com esta ação permitir a 

multiplicação dos tempos de aprendizagem, de proximidade com o professor nos momentos 

de estudo individual. No entanto, sugere-se que limites sejam estabelecidos, como uma nova 

tendência de estender as relações para fora da escola.  

 

3.37 Procedimentos de Avaliação nos Processos de Ensino-aprendizagem 

 

3.37.1 Sistema de Avaliação Pedagógica 

 

Pelo Regimento da FAMIPE o aproveitamento acadêmico será verificado por avaliações 

periódicas em número de 02 (duas), por semestre. Nenhuma avaliação periódica poderá ser 

expressa em nota de eficiência sem a utilização de, pelo menos 02 (dois) instrumentos 

diversificados de verificação da aprendizagem. Entendem-se como instrumentos 

diversificados de verificação da aprendizagem: exercícios, estudo de casos, seminários, 

pesquisas de campo, prática em laboratório, leitura de texto e/ou livros, trabalhos, provas, 

elaboração de portifólio, resenha, fichamento de texto, participação em atividades acadêmico-

científicas, dentre outras, considerando a especificidade, a identidade, a proposta do curso. 

As avaliações devem ser contínuas, em acordo com o Regimento da FAMIPE. Procurar-

se-á evitar ao máximo as avaliações tradicionais, que tipicamente conferem nota dez a uma 

única avaliação, muitas vezes uma única prova escrita teórica. Neste sentido, os alunos serão 

estimulados a realizarem estudos de caso, a exercitarem-se para resoluções de problemas 

socioambientais, a executarem projetos de intervenção socioambiental na comunidade e a 

inferirem a partir da sua inserção na mesma.  

Enfim, nas avaliações, os alunos do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública 

devem explicitar as competências profissionais que caracterizam o perfil do egresso do curso, 

demonstrando conhecimento das questões ambientais e sendo capazes de apresentar 

resoluções para os estudos de caso propostos. Neste caso, não serão avaliados apenas nas 

provas e sim de forma processual com os trabalhos propostos em aula, com as atividades de 

campo. 
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3.37.2 Coerência do Sistema de Avaliação 

 

O sistema de avaliação abrange duas grandes partes: nível de desempenho do curso e 

nível de desempenho do Discente. Frequentemente, os processos avaliativos são questionados 

e repensados no intuito de reinventar a função da avaliação, que ainda é criticada por não 

trazer em seus resultados as conclusões relevantes para o aperfeiçoamento daquilo que foi o 

objeto da sua indagação. Importa estarmos cientes de que a avaliação educacional, em geral, e 

a avaliação da aprendizagem, em particular, são meios e não fins, em si mesmas, estando 

assim delimitadas pela teoria e prática que as circunstancializam. Desse modo, entende-se que 

a avaliação não se dá nem se dará num vazio conceitual, mas sim dimensionada por um 

modelo teórico de mundo e de educação, traduzido em prática pedagógica. (LUKESI
9
, 2000, 

p. 28). 

Nessa perspectiva, a prática da avaliação não pode ser feita simplesmente de forma 

medida, calculada, impressa por um valor numérico. Ela precisa estar ressarcida de valores 

construídos pelos homens, buscando um projeto maior de  sociedade  que atenda  os interesses 

de toda população. Logo, esse construir um significado de coletividade, de bem estar social 

deve ter, por  parte  do  educador, propostas de  ação interdisciplinar,  que  vise situações 

práticas associadas às questões políticas e sociais, reverenciando uma pedagogia envolvente. 

Então avaliar o aluno requer muito mais. Exige muito mais, completa Manacorda
10

 (1997, p. 

360) "nenhuma batalha pedagógica pode ser separada da batalha política e social". 

Referindo-se ao processo educativo e ao aluno, assim esclarece: O processo avaliativo 

não deve estar centrado no entendimento imediato pelo aluno das noções em estudo, ou no 

entendimento de todos em tempos equivalentes. Essencialmente, porque não há paradas ou 

retrocessos nos caminhos da aprendizagem.  

Todos os aprendizes estarão sempre evoluindo, mas em diferentes ritmos e por 

caminhos singulares e únicos. O olhar do professor precisará abranger a diversidade de 

traçados, provocando-os a prosseguir sempre. (HOFFMANN, 2002, p.68)
11

. 

 

 

______________________________________ 

 

9 LUCKESI, C. C. Avaliação da Aprendizagem Escolar: estudos e proposições. 10 ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

10 MANACORDA, M. A. História da Educação: da antiguidade aos nossos dias. Tradução de Caetano Lo 

Monoco; revisão da tradução Rosa dos Anjos Oliveira e Paolo Nosella. 6 ed. São Paulo: Cortez. 1997. 

11 HOFMANN, J. M. L. Avaliar para Promover: as setas do caminho. 2. ed. Porto Alegre: Mediação, 2002. 
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A essa advertência a respeito dos caminhos da aprendizagem, precisamos exigir de nós 

mesmos, educadores, o cuidado no lidar com o espaço educacional, fazendo com que o 

educando assuma um compromisso pedagógico pessoal, ao mesmo tempo em que se sinta 

bem, pois: Educar supõe prestar atenção em nós mesmos: em nossos pensamentos e em 

nossas ações, bem como na coerência entre eles. Educadores têm de contemplar, portanto, em 

sua formação inicial e continuada, a busca da sintonia entre o pensar e o viver, o intencional e 

o gestual. 

Com certeza buscarão, com isto, a sua própria felicidade. (PONCE, 2000, p. 92)
12

. 

Consideram-se, assim, a avaliação como meio facilitador da realização total do projeto ensino 

em suas três grandes fases (STUFFLEBEAM, 1978)
13

: 

Seja qual for o tipo de avaliação (diagnóstica, formativa ou somativa), ela será sempre 

executada através de seus três momentos fundamentais: delinear, obter e prover. Assim se 

relacionam os três momentos aos três tipos de avaliação: 

DIAGNÓSTICA DELINEAR:  

ESPECIFICAR QUAIS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS. 

 

FORMATIVA OBTER:  

COLETAR, ORGANIZAR E INTERPRETAR AS INFORMAÇÕES. 

SOMATIVA PROVER:  

ENTREGAR AS INFORMAÇÕES OBTIDAS AO RESPONSÁVEL QUE TOMARÁ DECISÕES. 

É somente através de uma avaliação contínua desde a sua fase inicial de identificação de 

necessidades (diagnóstica), de acompanhamento dos sucessos e das dificuldades (formativa) e 

de verificação final de resultados em função dos objetivos (somativa)  que  se  poderão  tomar  

as decisões pertinentes. Este processo permite um melhor funcionamento do curso, e, mais 

amplamente, na melhoria da qualidade do processo ensino aprendizagem.  

O Coordenador do Curso terá a sensibilidade em destacar os aspectos positivos de cada 

situação ou pessoa avaliada, antes de proceder à crítica do que deve ser corrigido. E mesmo 

em se tratando dessa crítica, se faz necessário distinguir sempre entre a pessoa e a  tarefa. A 

um trabalho incorreto ou menos significativo que mereça  critica,  devem s er  destacados os.  

_____________________________________ 

12 PONCE, B. J. Um olhar sobre a Ética e o Compromisso. In: Salto para o futuro: Um olhar sobre a escola/ 

Secretaria de Educação a Distância. Brasília: Ministério da Educação, Seed, 2000. 

13 STUFFLEBEAM, D. Alternativas e avaliação educacional: um guia de auto-ensino para educadores. 

Petrópolis: Vozes, 1978 
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aspectos: humano e profissional; para condução do julgamento, distinguindo sempre o  

trabalho  a  ser  avaliado,  e  a  pessoa  quem o  produziu, esta não deve ser alvo de  

julgamento 

Tal sutileza é imprescindível no processo avaliativo se preservar os valores éticos da 

avaliação educacional. Somente através desse modo que se obtêm os melhores resultados de 

todo esse processo avaliativo, em termos do crescimento pessoal das pessoas envolvidas no 

trabalho, de aperfeiçoamento da tarefa em si e da expansão de seus efeitos benéficos. A 

imitação de modelos técnicos e ao mesmo tempo éticos dessa natureza ocorrerá, sem  dúvida, 

é desse tipo de lição pedagógica que tanto carece a educação de hoje, sobretudo no que diz 

respeito à falta de respeito na avaliação 

 

3.37.3 Competências Profissionais 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da FAMIPE no seu processo de 

avaliação valoriza a articulação dos conhecimentos teóricos com as experiências práticas, 

reconhecendo os conhecimentos, competências e habilidades adquiridas pelo aluno fora da 

academia. A busca da interdisciplinaridade se desenvolve por meio de atividades atinentes à 

contextualização curricular via projetos, pesquisas, trabalhos socializados individuais e 

coletivos, palestras e aulas integradas.  

Verifica-se também o comprometimento dos professores com o sucesso do aluno e o 

respeito ao desenvolvimento da pessoa humana e as diversidades culturais e das relações 

étnicos-raciais preparando adequadamente a inserção do cidadão no mercado de trabalho 

altamente competitivo. 

 

3.37.4 Estratégias de Flexibilização Curricular, Contextualização e Interdisciplinaridade 

 

Experiências anteriores, em instituições e na prática profissional, diretamente ligadas ao 

desempenho profissional dos alunos, matriculados em qualquer dos períodos letivos do curso 

são passíveis de aproveitamento, mediante análise e avaliação do processo pela coordenação 

do curso, tendo a participação dos professores das áreas objeto de aproveitamento, levando-se 

em consideração conteúdo, duração, abrangência, pertinência e compatibilidade com a 
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formação e o perfil profissional pretendidos e mediante fixação, pelo Colegiado de Curso, de 

critérios para os seguintes aspectos: 

a) Pontuação; 

b) Conteúdo e duração a serem aproveitados e sua relação com a disciplina ou com a 

prática curricular; 

c) Forma de complementação de conteúdos e duração necessários para o atendimento ao 

currículo do curso. 

 

3.37.5 Coerência dos procedimentos de avaliação dos processos de ensino e de aprendizagem 

com a concepção do curso 

 

A concepção de avaliação que norteia o processo ensino-aprendizagem do curso inspira-

se no modelo que utiliza a avaliação como mediadora do processo de promoção humana. 

Tem-se verificado o interesse coletivo em privilegiar propostas de avaliação continuada 

de aprendizagem com a utilização de diferentes instrumentos ao longo do semestre letivo: a 

avaliação sendo um processo contínuo de coleta e análise de dados deve ser realizada por 

meio de técnicas e instrumentos diversos, dependendo dos objetivos propostos. 

Sendo a avaliação um meio de diagnosticar e de verificar em que medida os objetivos 

propostos para o processo ensino-aprendizagem são atingidos, o professor é que define o ato 

de avaliar os resultados de sua interação com a turma e a desta com a disciplina. 

A existência da avaliação continuada permite o acompanhamento, por parte da 

coordenação, do comprometimento do corpo docente com a filosofia do curso e da 

responsabilidade do aluno como autor na construção do processo avaliativo. 

Neste sentido, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da FAMIPE, 

preconiza a importância do professor e do aluno como peças essenciais para se atingir o 

projeto institucional de qualidade. 

O sistema utilizado vislumbra aspectos que contribuem para o aprimoramento constante 

do curso, tais como: 

a) Relação entre a teoria e a prática profissional em cada disciplina; 

b) A didática; 

c) O planejamento estratégico educacional; 

d) A administração educacional; 
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e) A adequação da carga horária das disciplinas ao conteúdo tratado em sala de aula; 

f) A disponibilidade do professor. 

O sistema de avaliação também visa à elucidação da relação entre o conhecimento 

adquirido e o perfil desejado do egresso. Em contrapartida, a coerência da retroalimentação 

nos processos de avaliação do curso contribui com o aprimoramento constante do curso, 

indicando caminhos para novos projetos e programas internos. Ao selecionar as técnicas e 

instrumentos de avaliação da aprendizagem, o docente considera: 

a) Os objetivos que definiu para o ensino-aprendizagem; 

b) A natureza do componente curricular ou área de estudo; 

c) Os métodos e procedimento s utilizados no desenvolvimento da disciplina; 

d) As condições de realização: tempo, recursos, espaço físico etc.; 

e) O número de alunos por turma. 

 

Como exemplos de técnicas/instrumentos para se verificar o desenvolvimento 

cognitivo/afetivo do aluno, destacam-se: observação, autoavaliação, entrevista, apresentação 

de seminários, debates, painéis, testes, provas, visitas técnicas, projetos, entre outros, e os 

procedimentos de avaliação contidos no plano de aula de cada disciplina contemplam os 

seguintes critérios: 

a) Motivação e incentivo; 

b) Estabelecimento dos objetivos; 

c) Adequação dos conteúdos; 

d) Clareza de apresentação; 

e) Ordenação e conhecimento do assunto; 

f) Adequação da linguagem e recursos didáticos; 

g) Capacidade de síntese; 

h) Flexibilidade na utilização do planejamento. 

 

3.38 Vagas 

 

A FAMIPE possui uma infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos e 

materiais compatíveis com as propostas pedagógicas oferecidas pelos seus cursos. Visando 

assegurar que as atividades de ensino, pesquisa e extensão, possam ser desenvolvidas de 
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forma efetiva e adequada pelas comunidades docentes, discentes e funcionários, a FAMIPE 

disponibiliza no âmbito dos cursos, ambientes específicos para a realização dessas atividades. 

A infraestrutura física conta com instalações apropriadas e em número suficiente para 

atender toda a comunidade acadêmica, como salas de aulas, salas especiais, laboratórios, 

biblioteca e outros. Os recursos tecnológicos disponíveis atendem aos objetivos dos cursos e a 

sua proposta pedagógica, para oferecer um atendimento mais eficaz e humanizado, os setores 

da Instituição se valem de recursos tecnológicos apropriados para o desenvolvimento de suas 

funções, atendimento e controles.  

A formação atual do corpo docente e técnico-administrativo busca atender os 

delineamentos da proposta pedagógica dos cursos, valorizando titulação, formação 

acadêmica, experiência profissional, habilidades e competências sendo reavaliados pela 

Instituição.  

Os materiais didático-pedagógicos disponíveis para auxiliar na formação profissional 

em cada unidade curricular são em quantidade suficiente nas bibliotecas da Instituição, tendo 

o tratamento técnico adequado para que sua utilização seja efetiva conforme consta nos 

projetos pedagógicos.  

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, considerando as vagas 

autorizadas/desejada possui a sua disposição todos os recursos próprios e os recursos comuns 

a todos os cursos da FAMIPE, como ambientes de convivência e os setores de atendimento 

aos discentes.  

As informações relacionadas ao corpo docente, as instalações físicas especificas como 

laboratórios, sala de coordenação e de professores, acervo de livros, periódicos, bases de 

dados, multimeios e outros itens necessários para a execução encontram se descritas deste 

projeto.  

 

3.39 Práticas Pedagógicas 

 

A prática pedagógica do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da FAMIPE 

busca o desenvolvimento de competências e a capacidade de integração destas competências; 

portanto, a avaliação dos conteúdos das disciplinas será agregada à avaliação dos projetos 

integradores. Os projetos integradores têm significância idêntica aos resultados de outras 

disciplinas do curso ao qual não estão inseridos, inclusive para a obtenção da certificação de 
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qualificação profissional, o que promove o desenvolvimento das competências e a integração 

dos conhecimentos.  

A prática pedagógica do curso prevê que as avaliações das disciplinas sejam realizadas 

individualmente e/ou coletivamente pelos alunos e ministradas por professores especializados 

nas diversas áreas do conhecimento. 

Os projetos integradores possibilitam a visão crítica e integrada dos conhecimentos, 

buscando a constante inovação, criatividade, adaptação e identificação de oportunidades e 

alternativas na gestão das organizações. O modelo de integração de conhecimentos permite o 

desenvolvimento de competências a partir da aprendizagem pessoal e não somente o ensino 

unilateral. Os projetos integradores procuram estabelecer a ambientação da aprendizagem, 

estimulando a resolução de problemas organizacionais, capacitando e ampliando as 

alternativas para gestão e melhoria das práticas organizacionais. 

O escopo dos projetos integradores é definido para que o aluno possa aplicar num 

mesmo trabalho, saberes adquiridos, dentro e fora do ambiente acadêmico. O escopo é criado 

em forma de desafio ao aluno, procurando desenvolver a visão crítica e sistêmica de 

processos, a criatividade, a busca de novas alternativas, o empreendedorismo governamental  

e a capacidade de interpretar a administração pública e identificar oportunidades, a gestão, o 

planejamento, além das condições para o autoconhecimento e avaliação.  

Os projetos permitem o acompanhamento do desenvolvimento das competências 

apresentadas ao longo dos módulos, aproximando alunos e professores na construção do 

conhecimento e prática organizacional. A avaliação será através da aplicação de instrumentos 

pertinentes às características do desenvolvimento das disciplinas de integração curricular I, II. 

III e IV, através de pesquisa aberta, estudos de caso, desenvolvimento de projetos de 

intervenção, inclusive usando do GPD - Gerenciamento de Projetos de Desenvolvimento 

(PFEIFFER, 2005), simulação na implementação de projetos e estudos técnicos, que serão 

propostos e acompanhados pelos professores das disciplinas e pela Coordenação do Curso. 

Para contribuir para a estrutura do TCC, ao longo do Curso, através das disciplinas de 

Projeto Integrador I, II, III e IV, os alunos desenvolvem uma identidade própria para cada 

módulo ao aproximar os conteúdos teóricos ao mundo do trabalho, e, ainda, por meio da 

relação interdisciplinar, permitindo a superação da fragmentação dos conhecimentos, que 

atende às necessidades organizacionais da contemporaneidade, à construção do perfil 
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profissional e ao desenvolvimento de habilidades e competências, desenvolvendo a 

capacidade de reflexão a partir da ação.  
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DIMENSÃO 2 

 

4 CORPO DOCENTE E TUTORIAL 

 

O corpo docente é constituído de professores que, além de reunirem qualidades de 

educador e pesquisador, assumem o compromisso de respeitar os princípios e valores 

explicitados no Estatuto e neste Regimento Geral, no Plano de Carreira Docente e demais 

normas aprovadas pelos colegiados superiores da FAMIPE. 

 

4.3 Atuação do Núcleo Docente Estruturante – NDE 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) da FAMIPE é composto pela coordenação do 

curso e quatro professores do curso e tem a função precípua da implementação e melhoria do 

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação, contribuindo para a consolidação do perfil 

profissional do egresso do curso, para a integração curricular interdisciplinar, 

desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, entre outras funções.  

O NDE do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública é composto pelo (a) 

coordenador(a) do curso e por docentes do curso, sendo que a maioria destes participou 

plenamente da elaboração do Projeto Pedagógico do Curso e tem clara responsabilidade com 

sua implantação. O curso apresenta 100% de seus docentes componentes do NDE em Regime 

Integral e Parcial e com titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto 

sensu com formação acadêmica aderente à área do curso. 

 

4.4 Atuação do Coordenador 

 

Conforme o Regimento FAMIPE, o coordenador do Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão Pública tem as atribuições: 

 

I – exercer a supervisão das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Curso e 

representá-lo;  

II – cumprir e fazer cumprir as decisões, bem como as resoluções e normas emanadas 

do Conselho de Curso e dos órgãos superiores;  
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III – integrar, convocar e presidir o Conselho de Curso;  

IV – supervisionar o cumprimento da integralização curricular e a execução dos 

conteúdos programáticos e da carga horária das disciplinas;  

V – decidir sobre matrículas, trancamentos de matrículas, transferências, 

aproveitamento de estudos, adaptações e dependências de disciplinas e atividades;  

VI – exercer o poder disciplinar no âmbito do Curso;  

VII – tomar decisões ad referendum do Conselho de Curso, em casos de urgência ou 

emergência comprovados;  

VIII – designar secretário para as reuniões, bem como manter a ordem no 

desenvolvimento dos trabalhos;  

IX – acompanhar a frequência dos docentes, discentes e pessoal técnico administrativo;  

X – zelar pela qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão;   

XI – emitir parecer nos processos que lhe forem submetidos;  

XII – cumprir e fazer cumprir as normas constantes deste Estatuto e do Regimento 

Geral, assim como da legislação pertinente, emanada dos órgãos superiores;  

XIII – sugerir alterações curriculares e medidas que visem ao aperfeiçoamento das  

atividades do Curso;  

XIV – desenvolver ações para avaliação permanente das funções do Curso e de suas 

atividades de apoio técnico-administrativo;   

XV – delegar competência.  

 

4.3 Participação do Coordenador e dos Docentes no Colegiado de Curso 

 

Os cursos são considerados pela FAMIPE como unidades acadêmicas de ensino. O 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública se integra aos cursos da FAMIPE. 

O Colegiado de Curso é presidido pelo Coordenador do Curso e têm os representantes 

do Corpo Docente, escolhidos pelos seus pares, com mandato de um ano e os representantes 

do Corpo Discente escolhido por seus pares, com mandato de um ano. O processo eleitoral 

para a formação do Colegiado de curso é realizado na forma prevista do Regimento da 

FAMIPE. 
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4.4 Dedicação do Coordenador à Administração do Curso 

 

O Coordenador dedica das 20 horas semanais especificas do curso para o atendimento a 

demanda administrativa e atendimento aos alunos. 

 

4.6 Experiência Profissional, de Magistério Superior e de Gestão Acadêmica do (a) 

Coordenador (a)     

 

O Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da FAMIPE possui 

graduação e pós-graduação stricto sensu (mestrado) e lato Sensu (especialização/MBA), 

experiência de magistério de aproximadamente 15 anos. Com experiência profissional 

acadêmica e não acadêmica acima de 30 anos e experiência em gestão acadêmica de 12 anos. 

 

4.6 Regime de trabalho do Coordenador do Curso 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública é coordenado por um professor 

contratado em Regime Integral, designado pela instituição por portaria especifica.   

 

4.7 Carga Horária de Coordenação de Curso 

 

O Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública disponibiliza mais 

de 20 horas para atuação das atividades no Curso. 

 

4.12 Titulação e Regime de Trabalho do Corpo Docente do Curso  

 

O corpo docente do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da FAMIPE, 

compõe-se de doutores, mestres e especialistas. Para garantir a qualidade de ensino da Gestão 

Pública da FAMIPE, é necessário que o docente tenha uma visão de pesquisador, com 

atitudes investigativas e críticas. Deve ser profissional competente, consciente de sua 

importância na formação da filosofia da Instituição, além de estar sempre na busca de novos 

conhecimentos e qualificação profissional, trabalhando em perfeita união com teoria e prática, 
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formalizando novas metodologias, que o leva a contribuir com o contexto da realidade 

educacional que está inserido.   

O perfil desejado para o docente do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública 

inclui potencial de participação, flexibilidade e qualificação técnica para operacionalização 

das estratégias delineadas no âmbito do coletivo do curso.  O professor, que é compreendido 

como educador, tutor e orientador, assume papel relevante no desenvolvimento e construção 

do conhecimento, comprometido com o sujeito e a promoção de sua cidadania. Cabe ainda ao 

professor, atuar projetando os caminhos que os estudantes deverão percorrer na grande rede 

hipertextual que é o currículo hoje. Além disso, ele precisa ser um dinamizador de grupos, 

responsável não mais por formar alunos isoladamente, mas por constituir comunidades de 

aprendizagem em que os sujeitos que nelas atuam sejam capazes de desenvolver projetos em 

conjunto, se comunicar e aprender colaborativamente.  

A Coordenação do Curso se preocupa com a capacitação contínua dos docentes para 

implementar e revitalizar o PPC. O regime de trabalho dos professores que compõem o corpo 

docente do curso é em regime de tempo integral, parcial e horista; 

 

4.13 Titulação do Corpo Docente do Curso – Percentual de Doutores 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública possui no seu corpo docente quatro 

doutores em diversas áreas do conhecimento. 

 

4.14 Experiência Profissional do Corpo Docente 

 

O corpo docente, em sua totalidade, possui mais de 10 anos de experiência profissional. 

 

4.15 Experiência no Magistério Superior do Corpo Docente 

 

Dos professores que compõem o corpo docente do curso, 100% possuem comprovada 

experiência profissional há mais de 5 anos, fora do magistério.  

Atividades relacionadas à gestão, consultoria, dentre outras, de relevante importância no 

contexto da atualização profissional, são de conhecimento e ação dos professores que formam 

o corpo institucional, portanto, considerados como fundamentais para o desenvolvimento das 
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diversas atividades que envolvem o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da 

FAMIPE. 

 

4.12 Funcionamento do Colegiado de Curso 

 

O Colegiado do Curso, órgão de natureza deliberativa, normativa e consultiva,  atua 

segundo as atribuições definidas no Regimento da FAMIPE e será constituído: 

a) Pelo Coordenador do Curso, que o preside; 

b) Por quatro professores do curso escolhidos por eleição; 

c) Por dois representantes do corpo discente, escolhidos por eleição. 

 

Compete ao Colegiado do Curso: 

a) Definir o projeto pedagógico do curso, com atualização contínua junto ao NDE; 

b) Sugerir alterações no currículo do curso e deliberar sobre o conteúdo programático de 

cada disciplina e atividade; 

c) Promover a avaliação periódica do curso, na forma definida pela administração 

superior, integrando-se ao sistema de avaliação institucional junto a Comissão Própria 

de Avaliação - CPA; 

d) Decidir, em grau de recurso, sobre aceitação de matrículas de alunos transferidos ou 

portadores de diplomas de graduação, aproveitamento de estudos, adaptação e 

dispensa de disciplinas, de acordo com o Regimento da FAMIPE e demais normas 

aplicáveis; 

e) Deliberar, em primeira instância, sobre os projetos de ensino, pesquisa e extensão de 

sua área; 

f) Desenvolver e aperfeiçoar metodologias próprias para o ensino, a pesquisa e a 

extensão; 

g) Promover e coordenar seminários, grupos de estudos e outros programas para o 

aperfeiçoamento de seu quadro docente;  

h) Exercer as demais funções que lhe forem delegadas. 

 

O Colegiado de Curso reúne-se, em sessão ordinária, duas vezes durante o semestre 

letivo e, em sessão extraordinária, sempre que convocado pelo Coordenador do Curso, com a 
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presença de quatro professores da instituição (além da coordenação) e dois representantes 

discentes. 

 

4.14 Produção Científica, Cultural, Artística ou Tecnológica 

 

Mais de 60% do corpo docente do Curso tem mais de nove produções nos três últimos 

anos. 
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DIMENSÃO 3 

 

5 INFRAESTRUTURA 

 

Para o perfeito funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da 

FAMIPE, a IES dispõe de salas de aula, com quadro branco para aulas expositivas; salas 

específicas com recursos de multimídia; auditório para eventos extracurriculares como 

palestras, seminários e jornadas; salas específicas com computadores com acesso à internet. 

Uma descrição sucinta da infraestrutura da FAMIPE pode ser assim apresentada: salas 

de aula; 01 laboratórios específicos; 01 Núcleo de Políticas Públicas; 01 laboratório de 

informática; 01 biblioteca; 01 auditório; área de convivência e lazer; 01 lanchonete e áreas 

administrativas.  

A infraestrutura de acessibilidade a portadores de necessidades especiais inclui: rampas 

de acesso com corrimões, para o acesso do estudante com deficiência física aos espaços de 

uso coletivo da FAMIPE. As rampas obedecem às inclinações especificadas na Lei 2.105 de 

08/10/98, seção 04, artigos 122 a 125; Banheiros especiais (masculinos e femininos), 

adaptados que dispõem de portas largas, barras de apoio nas paredes e espaço suficiente para 

permitir o acesso de cadeira de rodas;  Vagas especiais permanentes, no estacionamento, para 

deficientes físicos; Além das instalações mencionadas, sempre que detectada a existência de 

turmas com pessoas com necessidades especiais. 

A FAMIPE disponibiliza, preferencialmente, a essas turmas, salas de aula no andar 

térreo. 

 

5.1 Gabinete de Trabalho para Professores em Tempo Integral – TI 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública possui em sua estrutura física 

gabinetes de trabalho para os professores que atuam em tempo integral, no ensino, pesquisa e 

extensão, orientação de projetos, além do NDE, com salas próprias, com acessibilidade, 

equipadas com mesas, cadeiras, arquivos, equipamentos e computadores conectados à internet 

por wifi e banda larga, nas dependências de funcionamento do curso.  
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5.2 Espaço de Trabalho para Coordenação  do Curso  e Serviços Acadêmicos 

 

As instalações da Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da 

FAMIPE constituem-se de uma sala própria, com computador, telefone, equipamento e 

mobiliário específico e funcionários para atendimento ao Coordenador, Professores e Alunos 

suficientes para o desenvolvimento das funções administrativo-pedagógicas. 

 

5.3 Sala de Professores 

 

O curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da FAMIPE possui instalações 

destinadas aos docentes de maneira geral: uma sala dos professores e uma sala de reuniões. A 

Sala dos professores equipada com terminais conectados à internet; computadores para 

professores, impressora em rede; pontos livres para acesso à internet, através de notebooks;  

pontos para acesso cabeado, além de acesso à rede wifi em toda a IES.   

Através do site da FAMIPE, o professor pode disponibilizar material didático e avisos 

aos alunos. Cada professor recebe uma senha e um e-mail personalizado, que permitem acesso 

ao Portal Acadêmico no site da Instituição, ao projeto pedagógico, ao e-mail, acesso à rede 

wifi, mesas e cadeiras em quantidade suficiente para a acomodação dos professores.   

Este ambiente permite o acesso a mesas coletivas, computadores, sanitários e sala de 

descanso (sofás e TV).  

 

5.4 Salas de Aula 

 

Todas as salas de aula da FAMIPE apresentam dimensões e acústica necessárias para 

atender à quantidade de alunos em seu interior; com climatização e iluminação que obedecem 

aos índices estabelecidos segundo normas para salas de aula.   

O mobiliário e aparelhagem específica são suficientes, adequados e ergonômicos, sendo 

diariamente executados serviços de limpeza e manutenção, que colaboram na conservação dos 

móveis, pisos e equipamentos existentes.  
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5.5 Acesso dos Alunos aos Equipamentos de informática 

 

A gerencia de informática da mantenedora é a responsável pelo planejamento e gestão 

de todo o trabalho informatizado dos diversos setores, bem como pelo planejamento de 

modificação e ampliação dos recursos e da estrutura da FAMIPE, que dispõem de 

equipamentos para uso acadêmicos, disponíveis das 14 às 22h30 distribuídas no laboratório, 

área de uso comunitário. O laboratório de informática está equipado com datashow, 40 

terminais em rede, disponibilizados para consultas e pesquisas.   

A aquisição de software para os laboratórios ocorre mediante a solicitação por parte dos 

professores ao coordenador dos Laboratórios. A FAMIPE adotou a forma de licenciamento do 

Office 365, da Microsoft, que permite a instalação ilimitada nos laboratórios, incluindo 

fornecimento de e-mail Institucional para alunos, versões de aplicativos. 

A utilização da Internet  através de wifi é gratuita na forma de contas, utilizando 

matrícula no curso e senha para acesso, nos laboratórios e sala dos professores, também é 

gratuita e ilimitada para professores.  

 

5.6 Biblioteca 

 

A Biblioteca está localizada nas dependências da FAMIPE, está constituída de amplo 

acervo de livros, folhetos, obras de referência, periódicos, materiais especiais, bases de dados 

eletrônicas, entre outros e tem como objetivo a disseminação da informação nas diversas áreas 

do conhecimento. Como parte integrante dos processos de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

atende o corpo docente, discente e administrativo, além da comunidade local. 

A Biblioteca da FAMIPE possui excelente iluminação obtida por meio de luminárias 

espalhadas por toda a área uniformemente, além da grande incidência de iluminação natural 

devido à belíssima arquitetura do prédio. Possui extintores de incêndio, localizados em pontos 

estratégicos; aparelhos de ar condicionado.  

Os mobiliários e os equipamentos, à disposição dos usuários, estão adequados a cada  

tipo de ambiente e possuem acabamentos que estão dentro dos padrões utilizados para o 

grande fluxo de pessoas;   

As condições de preservação das instalações da Biblioteca e do acervo consistem na 

limpeza diária de toda a área, assim como, do acervo, prateleiras e equipamentos, de acordo 
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com as especificações para conservação de materiais bibliográficos. Como não há problemas 

com umidade no setor, por ser ampla e arejada pelas condições climáticas de Miguel Pereira, 

e por constituir-se de acervo recente, não houve necessidade de implantação do sistema 

antimofo.   

A área de estudo é adequada aos padrões estabelecidos para bibliotecas universitárias, e 

destinados somente à leitura e estudo. 

Situada em andar térreo, possui em sua área externa, banheiros e bebedouros, assim 

como, porta especial e terminal de pesquisa exclusivo para portadores de  necessidades 

especiais, de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas  Técnicas – ABNT, 

bem como atendimento preferencial a estes usuários.  

Os usuários possuem acesso a Internet nos computadores disponíveis para pesquisa e 

consulta ao acervo, além de wifi gratuito para os dispositivos pessoais.  

 

5.6.1 Informatização da Biblioteca  

 

Todos os processos e serviços da Biblioteca encontram-se informatizados em uma base 

de dados, interligada por toda instituição, desde o momento da aquisição até a disseminação 

da informação.   

Pesquisas, empréstimos, renovações e reservas de livros, periódicos, mapas e materiais 

de multimeios, são controlados pelo próprio sistema, não havendo necessidade de ferramentas 

manuais para essas atividades.  

 

5.7 Bibliografia Básica 

 

Os livros da bibliografia básica atendem aos programas das disciplinas ofertadas no 

curso, na proporção de no mínimo um exemplar para as vagas anuais autorizadas, referentes 

aos títulos indicados na bibliografia básica (mínimo de 3 bibliografias), e está atualizado e 

tombado junto ao patrimônio da FAMIPE. 

 

5.8 Bibliografia Complementar 

 

O acervo atende, plenamente, as indicações bibliográficas complementares, referidas  
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nos programas das disciplinas, com a proporção de cinco indicações (no mínimo dois 

exemplares) por unidade curricular. 

 

5.9 Periódicos Especializados 

 

De maneira geral, a Biblioteca da FAMIPE organiza a assinatura de periódicos de 

acordo com as solicitações dos coordenadores e necessidade dos usuários. Periódicos 

informativos como jornais e revistas gerais (Veja, Isto é, Exame etc.) são assinados 

ininterruptamente.  

Também é disponibilizado o acesso online às revistas e jornais especializados na área e 

de grande circulação.  Há o acesso gratuito às bibliotecas virtuais Pearson, assim como as 

bases de periódicos ProQuest. Como possibilidade de pesquisa há também o acesso (restrito) 

ao Portal CAPES.   

Além desse acervo geral, na Biblioteca da IES existem assinaturas de periódicos 

especializados, indexados e correntes, sob a forma virtual, abrangendo as principais áreas 

temáticas, distribuídas entre as principais áreas do Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Pública.   

Portanto, na Biblioteca há assinaturas/acesso de periódicos especializados, indexados e 

correntes (continuamente atualizados), sob a forma virtual. Os periódicos estão disponíveis 

aos alunos de todos os cursos, mas por afinidade de abordagem e área são imprescindíveis ao 

âmbito de atuação da Gestão Pública, como por exemplo a Revista de Administração Pública 

– RAP, entre outros. 

 

5.10 Laboratório Didático especializado – Laboratório de Políticas Públicas (LAPP)  

 

O Laboratório de Políticas Públicas (LAPP) integra as atividades do Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Pública da FAMIPE e está disposto no Núcleo de Políticas Públicas. A 

proposição de atividades sustenta-se pelo princípio de flexibilização do currículo e do 

processo de ensino-aprendizagem, objetivando estimular uma postura ativa dos alunos na 

aquisição e construção do conhecimento, habilidades e atitudes em seu período de formação. 
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O Laboratório de Políticas Públicas consiste em ações e iniciativas diversas, voltadas 

para uma maior integração dos alunos com a máquina governamental e com a gestão pública. 

Representa, nesse sentido, um espaço para o desenvolvimento de ações orientadas para a 

produção de conhecimento teórico e prático sobre o setor público, governamental e não 

governamental e envolve ações de natureza distintas. As ações do Laboratório de Políticas 

Públicas referem-se, em síntese, à proposição de atividades que se enquadram nas categorias 

de atividades existentes, bem como de outras ações não previstas no elenco de curricular que 

são interessantes e oportunas de serem realizadas. 

Suas atividades principais associam-se à discussão, balanço, monitoramento e 

formulação de estratégias governamentais que fortaleçam a constituição do espaço público 

como esfera de realização efetiva dos direitos cidadãos. Neste sentido, o Laboratório de 

Políticas Públicas – LAPP, desenvolve programas multidisciplinares, bem como seminários e 

cursos de formação na gestão e avaliação de políticas públicas. Docentes e Discentes do 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública desenvolvem projetos em diversos campos 

do conhecimento: reforma democrática do Estado, programas sociais, financiamento das 

políticas públicas, além de temas setoriais nas áreas de educação, segurança, saúde, energia e 

desenvolvimento sustentável, entre outros. 

O Laboratório de Políticas Públicas do Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Pública FAMIPE, poderá atuar em parceria com órgãos governamentais, externos, 

estabelecendo convênios de assessoria, monitoramento e formação no campo das políticas 

públicas com instituições governamentais, entidades da sociedade civil e movimentos sociais. 

Com seus projetos e atividades, o Laboratório de Políticas Públicas reafirma seu 

compromisso com um projeto de IES que, sem desconsiderar o desafio da produção 

sistemática e rigorosa de saberes, promove estratégias de ação que contribuam à 

democratização radical do Estado e à construção de uma sociedade justa, humana e solidária. 

 

5.11 Laboratório de Informática 

 

O laboratório de informática está equipado com datashow e 40 terminais em rede, 

disponibilizados para consultas e pesquisas.   

A Sala de Informática da FAMIPE foi criada para apoiar as atividades dos diversos 

Órgãos Acadêmicos e Cursos. O nome “Sala de Informática” caracteriza o conceito de 
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utilização generalizada do ambiente, em proveito do ensino e da aprendizagem. Ora pode ser 

um laboratório, ora uma sala multimídia, ora um ambiente de pesquisa na Internet.   

 

5.12 Comitê de Ética em Pesquisa – CEP 

 

O comitê de Ética em Pesquisa (CEP) tem papel-chave no monitoramento dos Projetos 

de Pesquisa na FAMIPE, assegurando que o delineamento da pesquisa e o seu 

desenvolvimento sigam os parâmetros éticos estabelecidos.  

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um órgão colegiado interdisciplinar e 

independente, com “múnus público”, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, que 

existe nas instituições que realizam pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, criado 

para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade e para 

integridade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos 

(Normas e Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – Res. CNS 

466/2012). É responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as 

pesquisas envolvendo seres humanos. Sua missão é salvaguardar os direitos e a dignidade dos 

sujeitos da pesquisa e contribuir para sua qualidade, com discussão do papel da pesquisa no 

desenvolvimento institucional e social da comunidade.  
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6 ANEXOS 

 

6.1  Composição do Núcleo Docente Estruturante - NDE 

 

Profa. Me. Margareth Fernandes – Integral 

Prof. Dr. José Leandro Casanova Almeida - Integral  

Profa. Dra. Irenilda R.B.R.M. Cavalcanti - Parcial 

Prof. Me. José Carlos Curty Bahia – Parcial 

Prof. Me. Francisco Carlos Martins – Parcial 

 

6.2 Corpo Docente 

 

Nome                             Titulação                        Regime 

Adriana Vasconcelos Bernardino  Doutora   Integral 

Anrafel Fernandes    Mestre    Parcial 

Átila Indalécio Marques Alves         Mestre                          Integral 

Francisco Carlos Martins                               Mestre         Parcial 

Geneci Leme Monsores    Mestre                      Parcial 

Gilberto da Silva Santiago    Mestre    Parcial 

Irenilda R.B.R.M. Cavalcanti   Doutora   Parcial 

Jorge Henrique dos S. Ferreira  Especialista   Integral 

José Carlos Curty Bahia      Mestre                          Parcial 

José Leandro Casanova Almeida  Doutor    Integral 

Margareth Fernandes                      Mestre    Integral 

Maria Helena C.B. Lessa       Mestre       Parcial 

Marise Maleck de Oliveira   Doutora   Integral 

Odileia da Silva Rosa                    Mestre                          Parcial 
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6.3 Programas das Disciplinas 

1º PERÍODO 

1. Disciplina: Teoria da Administração Pública – 60 horas – 04 créditos 

 

Ementa  

Administração como ciência: abordagens na teoria administrativa e tendências de 

Administração Pública. Análise crítica das abordagens clássicas e contemporâneas na teoria 

administrativa. Estilos de Liderança e gestão, culturas organizacionais. Organicidade das 

funções do administrador público. 

 

Objetivo 

Entender as origens da Teoria Administrativa, sua evolução e relação com os paradigmas 

dominantes; Compreender a Teoria Administrativa e sua aplicabilidade; Discutir novas 

tendências da Administração Pública. 

 

Conteúdo Programático  

1.Administração como Ciência; 

2.O estudo da administração; 

3.Funções Administrativas; 

4.Administração e os sistemas sociais, políticos e econômicos. 

5.As diferentes abordagens na teoria administrativa; 

6.Análise crítica das abordagens clássicas e contemporâneas na teoria administrativa; 

7.As ciências sociais e a administração, contribuições e limitações (o lado humanista); 

8.Organicidade das funções do administrador;  

9.Estilos de Liderança/gestão, culturas organizacionais; 

10.Motivação; 

11.Análise dos problemas e tomada de decisões; 

12.Desenvolvimento gerencial; 

13.Desenvolvimento organizacional; 

14.Conflito, novos paradigmas e assuntos emergentes; 

15.Novas tendências de Administração Pública; 

16.O reconhecimento da realidade regional.  
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Critérios de Avaliação 

A avaliação será processual, valorizando-se a participação em  atividades desenvolvidas nos 

diferentes espaços que contribuem para a formação do egresso do curso. Apresenta-se de 

forma diversificada: provas escritas; trabalhos individuais e em grupo sob a forma de 

seminários; atividade extraclasse como visita a empresas e instituições públicas. 

 

Bibliografia Básica 

AKTOUF, Omar; FACHIN, Roberto Costa; FISCHER, Tania. A Administração entre a 

tradição e a renovação. São Paulo: Atlas, 1996. 269 p.  

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Campus,  2000.  

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Administração pública: foco na otimização do 

modelo administrativo. São Paulo: Atlas, 2014. xxv, 319 p.  

 

Bibliografia Complementar 

BATEMAN, Thomas S; SNELL, Scott. Administração: construindo vantagem competitiva. 

São Paulo:  Atlas, 1998. 539 p.  

DRUCKER, Peter Ferdinand. Administrando para o futuro: os anos 90 e a virada do século. 

São Paulo: Pioneira, c1992. 242 p.  

MARQUES, Marcelo. Administração pública: uma abordagem prática. Rio de Janeiro: 

Ferreira, 2008. p.  

MARTINS, Paulo Emílio Matos; PIERANTI, Octavio Penna (Org.). Estado e gestão pública: 

visões do Brasil contemporâneo . 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 339 p.  

RUBINSTEIN, Moshe F; FIRSTENBERG, Iris R. A empresa pensante :: traga o futuro para o 

presente e transforme idéias criativas em soluções / . São Paulo : Futura 2000. 204 p.  

 

2. Disciplina:  Direito Público e Privado – 60 horas – 04 créditos 

 

Ementa 

Direito: ramos, fontes. A divisão do poder do Estado Brasileiro. Direito: constitucional; 

administrativo, penal, tributário, processual, público, privado, civil, comercial e Trabalho. 
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Objetivo 

Fornecer ao aluno uma visão geral da ciência jurídica, como introdução ao tema, muito 

embora apresente ênfase no ramo do Direito Administrativo, face à importância revelada para 

o curso 

              

Conteúdo Programático 

1.Noções de Direito; 

2.Ramos do Direito; 

3.Fontes do Direito; 

4.A Divisão do Poder no Estado Brasileiro:. 

5.Noções de Direito Constitucional; 

6.Direito Administrativo e Administração Pública; 

7.Noções de Direito Penal;  

8.Noções de Direito Tributário;  

9. Noções de Direito Processual; 

10. Direito Privado; 

11. Direito Civil; 

12. Direito Comercial; 

13. Direito do Trabalho. 

 

Critérios de Avaliação 

A avaliação será processual, valorizando-se a participação em  atividades desenvolvidas nos 

diferentes espaços que contribuem para a formação do egresso do curso. Apresenta-se de 

forma diversificada: provas escritas; trabalhos individuais e em grupo sob a forma de 

seminários; atividades extraclasse como visita a empresas e instituições públicas. 

 

Bibliografia Básica: 

COTRIM, Gilberto. Direito fundamental: instituições de direito público e privado. 23. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2009. 295 p.  

FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, 

dominação. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2016. 334 p.  
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PINHO, Ruy Rebello; NASCIMENTO, Amauri Mascaro, 1932 -. Instituições de direito 

público e privado: introdução ao estudo do direito, noções de ética profissional. 23. ed. São 

Paulo: Atlas, 2002. 424 p.  

 

Bibliografia Complementar 

FÜHRER, Maximilianus Cláudio Américo. Manual de direito público e privado : (Max & 

Édis). 15. ed. rev. e atual São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 380 p.  

MARINHO, Sergio. Aspectos de direito público e constitucional. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Bedeschi, 1945. 140 p.  

MARQUES, Marcelo. Administração pública: uma abordagem prática. Rio de Janeiro: 

Ferreira, 2008. 331 p.  

MARTINS, Paulo Emílio Matos; PIERANTI, Octavio Penna (Org.). Estado e gestão pública: 

visões do Brasil contemporâneo . 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 339 p.  

RECHSTEINER, Beat. Direito internacional privado: teoria e prática. São Paulo: Saraiva, 

2005 396 p.  

 

 

3. Disciplina: Organização Política Administrativo do Brasil – 30 horas – 02 créditos 

 

Ementa 

Política e Administração Pública. Cultura política no Brasil; Burocracia; Estado, Unidades da 

Federação e Municípios. 

 

Objetivo 

Ministrar e discutir a especificidade da vida política brasileira e seus impactos na gestão do 

Estado, das Unidades de Federação e dos Municípios, considerando os conceitos 

fundamentais em gestão pública, a teoria política, as relações entre prática política e gestão 

pública, a cultura política no Brasil.   

 

Conteúdo Programático 

1. Conceitos fundamentais em Administração Pública; 

2. O Estado; 
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3. Teoria política; 

4. Cultura política no Brasil 

5. Burocracia; 

6. Administração pública gerencial e os municípios brasileiros; 

7. Racionalização de gastos no setor público brasileiro; 

8. Atendimento ao público no setor público brasileiro; 

9. Considerações sobre o orçamento participativo; 

10. Estado brasileiro, políticas de saúde e de educação; 

11. Gestão pública de atividades culturais; 

12. A coisa pública e a prática política patrimonialista; 

13. Movimentos sociais, democratização e construção de esferas públicas locais; 

14. Políticas públicas de combate à pobreza e à desigualdade; 

15. Políticas tributárias, Lei da Responsabilidade Fiscal e desigualdade municipal. 

 

  Critérios de Avaliação 

A avaliação será processual, valorizando-se a participação em  atividades desenvolvidas nos 

diferentes espaços que contribuem para a formação do egresso do curso. Apresenta-se de 

forma diversificada: provas escritas; trabalhos individuais e em grupo sob a forma de 

seminários; atividades extraclasse como visita a empresas e instituições públicas. 

 

Bibliografia Básica 

BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política. 9. ed. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 2001. 173 p.  

MARTINS, Paulo Emílio Matos; PIERANTI, Octavio Penna (Org.). Estado e gestão pública: 

visões do Brasil contemporâneo . 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 339 p.  

WEBER, Max. Max Weber: sociologia. 7. ed. São Paulo: Ática, 2005. 167 p.  

 

Bibliografia Complementar  

FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 4 .ed. Rio 

de Janeiro: Globo, 2008.  

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26. ed. Rio de Janeiro: Companhia das 

Letras, 2007. 220 p.  



 

106 
 

JACOBI, Pedro Roberto. Políticas sociais e ampliação da cidadania. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Fundação Getúlio Vargas, 2002. 152 p.  

MARQUES, Marcelo. Administração pública: uma abordagem prática. Rio de Janeiro: 

Ferreira, 2008. 331 p.  

PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. A reforma do Estado dos anos 90: lógica e mecanismos de 

controle. Brasília: Mare, 1997. 57 p. 

 

 

4. Disciplina: Estatística – 30 horas – 02 créditos 

 

Ementa 

Estatística descritiva; Histograma. Estatística na Gestão de Empresas. Valores Centrais, 

Medidas de dispersão; Probabilidade; Distribuição de probabilidades; Amostragem; Análise 

da Variância, relações entre variáveis; Controle estatístico de processo. 

 

Objetivo 

Mostrar a importância e a necessidade da Estatística; Aplicar corretamente os conceitos 

apresentados; Comparar os conceitos de Estatística; Reconhecer os métodos estatísticos; 

Identificar os diversos tipos de amostras; Distinguir as séries estatísticas e aplicá-las 

corretamente; Elaborar corretamente uma tabela; Traçar gráficos utilizando técnicas 

adequadas; Aplicar corretamente os teoremas para o cálculo das probabilidades. 

 

Conteúdo Programático 

1. Introdução; 

2. A Estatística;  

3. Organização de dados estatísticos; 

4. Apresentação dos dados; 

5. Medidas de Posição ou de Tendência Central; 

6. Medidas de dispersão ou de variabilidade; 

7. Medidas de posição relativa;  

8. Assimetria; 

9. Curtose;  
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10. Análise exploratória de dados;  

11. Correlação; 

12. Regressão;  

13. Noções Probabilidade. 

 

Critérios de Avaliação 

A avaliação será processual, valorizando-se a participação em  atividades desenvolvidas nos 

diferentes espaços que contribuem para a formação do egresso do curso. Apresenta-se de 

forma diversificada: provas escritas; trabalhos individuais e em grupo sob a forma de 

seminários. 

 

Bibliografia Básica 

AZEVEDO, Amilcar Gomes de; CAMPOS, Paulo Henrique Borges de. Estatística básica. 

5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 1987. 282 p.  

MORETTIN, Pedro Alberto, 1942 -; BUSSAB, Wilton O. Estatística básica. 7. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2010. 540 p.  

SPIEGEL, Murray R. Estatística. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 1993. 643 p.  

 

Bibliografia Complementar  

MARQUES, Marcelo. Administração pública: uma abordagem prática. Rio de Janeiro: 

Ferreira, 2008. 331 p.  

MARTINS, Paulo Emílio Matos; PIERANTI, Octavio Penna (Org.). Estado e gestão pública: 

visões do Brasil contemporâneo . 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 339 p.  

MORGADO, Augusto Cesar de Oliveira; PITOMBEIRA, João Bosco; CARVALHO, Paulo 

Cesar Pinto. Análise combinatória e probabilidade. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de 

Matemática, 2000. 191 p.  

NAZARETH, Helenalda Resende de Souza. Curso básico de estatística. 12. ed. São Paulo: 

Ática, 2010. 160 p.  

PEREIRA, Wilson, 1949 -; TANAKA, Oswaldo K. Estatística: conceitos básicos. 2. ed. São 

Paulo: McGraw-Hill, c1990. 341 p. 
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5. Disciplina: Prática de Leitura e Produção Textual – 60 horas – 04 créditos 

 

Ementa 

Comunicação e Expressão da Língua Portuguesa: correção, clareza, concisão e precisão. 

Registros: oral, escrito; formal, informal; literário, não literário. 

 

Objetivo 

Buscar um aperfeiçoamento profissional por meio de uma visão crítica da realidade 

socioeconômica brasileira; Levar a entender o valor da cultura, das relações étnicas raciais e 

do conhecimento para a vida profissional futura; Proporcionar condições ao educando de 

transpor os conhecimentos adquiridos e compromisso com a educação, formando alunos para 

o exercício da cidadania. 

 

Conteúdo Programático 

 Comunicação e linguagem; 

 Textualidade e construção de sentido relacionados a atividade pública, a organização, a 

política, as relações éticos raciais e a cultura; 

 Estrutura frasal; 

 Produção de textos relacionados a atividade pública, a organização, a política, as relações 

éticos raciais e a cultura; 

 

Critérios de Avaliação 

A avaliação será processual, valorizando-se a participação em  atividades desenvolvidas nos 

diferentes espaços que contribuem para a formação do egresso do curso. Apresenta-se de 

forma diversificada: provas escritas; trabalhos individuais e em grupo sob a forma de 

seminários e debates. 

 

Bibliografia Básica 

ANDRADE, Maria Margarida de; HENRIQUES, Antonio. Língua portuguesa: noções básicas 

para cursos superiores. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 202 p.  

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37. ed. Rio de Janeiro, RJ: Nova 

Fronteira, 2009. 671 p.  
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CÂMARA, Joaquim Mattoso. Manual de expressão oral e escrita. 28. ed. Petrópolis: Vozes, 

2011. 165 p. 

 

Bibliografia Complementar  

MARQUES, Marcelo. Administração pública: uma abordagem prática. Rio de Janeiro: 

Ferreira, 2008. 331 p.  

MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lúbia Scliar. Português instrumental. 29. ed. Sao 

Paulo, RS: Editora Atlas S. A., 2010. 560 p.  

MARTINS, Paulo Emílio Matos; PIERANTI, Octavio Penna (Org.). Estado e gestão pública: 

visões do Brasil contemporâneo . 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 339 p.  

SOUZA, Luiz Marques de. Compreensão e produção de textos. Rio de Janeiro: Libro, 1992. 

123 p.  

VIANA, Antonio Carlos Mangueira (Coord.). Roteiro de redação: lendo e argumentando. São 

Paulo: Scipione, 2006. 151 p.  

 

6. Disciplina: Projeto Integrador I – 60 horas – 04 créditos 

 

Ementa 

Seminários de problematização quanto às  questões de interesse para a administração pública 

no cenário nacional e internacional contemporâneo, em uma perspectiva interdisciplinar e 

articulada. 

 

Objetivo 

Compreender o processo da Administração pública no Brasil; Compreender o processo da 

Administração pública no Mundo; Conhecer a atuação do gestor público na administração 

pública brasileira; Discutir a aplicabilidade das propostas de gestão pública; Conhecer as 

influências da gestão pública internacional na gestão pública brasileira. 

 

Conteúdo Programático 

1. Administração Pública no Brasil: histórico; 

2. Administração Pública no Brasil: conjuntura atual; 

3. Seminário: administração patrimonialista; 
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4. Seminário: administração burocrática; 

5. Seminário: administração gerencial; 

6. Administração Pública no Mundo: conjuntura atual; 

7. Influências da administração pública internacional no Brasil; 

8. Seminário: Reforma da administração pública no EUA; 

9. Seminário: Reforma da administração pública na França; 

10. Seminário: Reforma da administração pública em Portugal; 

11. Seminário: Reforma da administração pública na Inglaterra; 

12. Funções do gestor público; 

13. Competências, habilidades e atitudes do gestor público; 

14. Liderança na administração pública; 

15. Empreendedorismo na administração pública brasileira; 

16. Aspectos jurídicos na atuação do gestor público no Brasil. 

 

Critérios de Avaliação 

A avaliação será processual, valorizando-se a participação em  atividades desenvolvidas nos 

diferentes espaços que contribuem para a formação do egresso do curso. Apresenta-se de 

forma diversificada: provas escritas; trabalhos individuais e em grupo.  

 

Bibliografia Básica 

BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política. 14. ed. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 2007. 173 p.  

JACOBI, Pedro Roberto. Políticas sociais e ampliação da cidadania. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Fundação Getúlio Vargas, 2002. 152 p.  

MARQUES, Marcelo. Administração pública: uma abordagem prática. Rio de Janeiro: 

Ferreira, 2008. 331 p.  

 

Bibliografia Complementar  

FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 4 .ed. Rio 

de Janeiro: Globo, 2008.  

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e fronteiras. 3.ed. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1994. 301 p.  
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JACOBI, Pedro Roberto. Políticas sociais e ampliação da cidadania. Rio de Janeiro: Fundação 

Getúlio Vargas, 2000. 152 p.  

MARTINS, Paulo Emílio Matos; PIERANTI, Octavio Penna (Org.). Estado e gestão pública: 

visões do Brasil contemporâneo . 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 339 p.  

PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. A reforma do Estado dos anos 90: lógica e mecanismos de 

controle. Brasília: Mare, 1997. 57 p.  

 

7. Disciplina: Políticas Públicas e Gestão Governamental Contemporânea – 60 horas – 04 

créditos 

 

Ementa 

Conceitos, elementos, objetivos e modalidades de Políticas Públicas; Formas diferentes de 

encarar as políticas públicas; Dimensões atuais das políticas Públicas; Políticas Públicas como 

Processo; Os processos de ampliação do Estado, a sua diferenciação funcional e a emergência 

das políticas públicas na sociedade contemporânea. A implementação e o significado da 

expansão das estruturas sociais de bem-estar. A crise do modelo de bem-estar social vista pela 

teoria neoliberal e pela teoria neomarxista. O estado moderno e a implementação de políticas 

públicas analisados a partir das teorias do processo decisório. Os novos enfoques sobre a 

relação público-privado: a solução cooperativa.  

 

Objetivo 

Capacitar o aluno na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, no âmbito 

da reflexão e ação em relação às questões nacionais, locais e setoriais. 

 

Conteúdo Programático  

1. Fundamentos das Políticas Públicas; 

2. Políticas Públicas e Atores Sociais;  

3. Elaboração, Implementação e Avaliação de Políticas Públicas; 

4. Políticas Públicas, Crise e Pobreza. 

5. Políticas Públicas Setoriais; 

6. Estudos de Casos de Políticas Públicas; 

7. A crise do modelo de bem-estar social vista pela teoria neoliberal e pela teoria neomarxista; 
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8. O estado moderno e a implementação de políticas públicas analisados a partir das teorias do 

processo decisório. 

9.Os novos enfoques sobre a relação público-privado: a solução cooperativa.  

 

Critérios de Avaliação 

A avaliação será processual, valorizando-se a participação em  atividades desenvolvidas nos 

diferentes espaços que contribuem para a formação do egresso do curso. Apresenta-se de 

forma diversificada: provas escritas; trabalhos individuais e em grupo sob a forma de 

seminários; atividades extra-classe como visita a empresas e instituições públicas. 

 

Bibliografia Básica 

MARQUES, Marcelo Ferreira. Administração Pública - Uma Abordagem Prática. São Paulo : 

Ferreira, 2008. 

MARTINS, Paulo Emílio M. Estado e Gestão Publica: Visões o Brasil Contemporâneo. Rio 

de Janeiro : Fgv Editora, 2006. 

ORTEGA, Antonio César. Território, Políticas Públicas e Estratégias de Desenvolvimento. 

São Paulo : Alínea e Átomo, 2007. 

 

Bibliografia Complementar 

COSTA,  Indio da.  Administração Pública no Século XXI - Foco no Cidadão. Rio de Janeiro 

:  Qualitymark, 2007. 

FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 13. ed. 

São Paulo: Globo, 1998. 

GRANJEIRO. J. Wilson. Administração Pública. São Paulo : Vestcon, 2006. 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e fronteiras. 3.ed. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1994.  

TROSA, Sylvie. Gestão Pública por  Resultados. São Paulo : Revan, 2005. 
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2º PERÍODO 

8. Disciplina: Economia  – 60 horas – 04 créditos 

 

Ementa 

Estado e intervenção econômica. As diversas concepções da economia e do Estado. O setor 

público e o desenvolvimento econômico. As políticas de ajuste do setor público. Os principais 

instrumentos de política econômica. O setor público na economia globalizada. 

 

Objetivo  

Capacitar os alunos ao entendimento e ao debate de assuntos que norteiam as questões 

econômicas, assim como provocar a inclusão dos mesmos no contexto acadêmico, sendo 

capazes de observar, analisar, entender e elaborar novas teses no campo da Gestão Pública.  

 

Conteúdo Programático 

1.Introdução à economia; 

2.Microeconomia; 

3.Macroeconomia; 

4.Determinação dos níveis de atividade; 

5.Políticas econômicas;  

6.O Plano de Metas; 

7.PAEG; 

8.O Milagre econômico brasileiro; 

9.A década “perdida”; 

10.Os Planos econômicos. 

 

Critérios de Avaliação 

A avaliação será processual, valorizando-se a participação em  atividades desenvolvidas nos 

diferentes espaços que contribuem para a formação do egresso do curso. Apresenta-se de 

forma diversificada: provas escritas; trabalhos individuais e em grupo sob a forma de 

seminários e debates sobre a economia contemporânea.  
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Bibliografia Básica 

GIAMBIAGI, Fabio; ALÉM, Ana Cláudia Duarte de. Finanças públicas : teoria e prática no 

Brasil. 2. ed. rev., atual Rio de Janeiro: Campus, 2001. 475 p.  

REGO, José Márcio; MARQUES, Rosa Maria. Economia brasileira. 3. ed São Paulo: Saraiva, 

2006. 304 p.  

SACHS, Jeffrey.; LARRAIN B., Felipe. Macroeconomia. São Paulo: Makron Books, 2000. 

xxxii, 848 p.  

 

Bibliografia Complementar  

ABREU, Marcelo de Paiva. A ordem do progresso : cem anos de política econômica 

republicana (18891989). Rio de Janeiro: Campus, 1990. 445 p.  

FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 4 .ed. Rio 

de Janeiro: Globo, 2008.  

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e fronteiras. 3.ed. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1994. 301 p.  

RIANI, Flávio. Economia do setor público: uma abordagem introdutória. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 1997. 208 p.  

ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 922 p.  

 

 

9. Disciplina: Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável – 60 horas – 04 créditos 

 

Ementa 

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.  
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Objetivo 

Permitir a compreensão dos conceitos relacionados ao desenvolvimento sustentável, às 

tecnologias ambientais e as inter-relações entre o desenvolvimento sustentável e a Gestão 

Pública. 

 

Conteúdo Programático 

1. Gestão Ambiental; 

2. Políticas ambientais: de educação e gestão; 

3. Legislação Ambiental; 

4. Bases do Desenvolvimento Sustentável; 

5. Desenvolvimento Econômico; 

6. Desenvolvimento Social; 

7. Proteção Ambiental; 

8. Poluição Hídrica, Atmosférica e do Solo; 

9. Licenciamento Ambiental; 

10. Saneamento Ambiental (Tratamento de Esgotos, Gestão de Resíduos Sólidos  Urbanos) e 

Captação de Recursos; 

11. Unidades de Conservação; 

12. A3P - Agenda Ambiental na Administração Pública. 

 

Critérios de Avaliação 

A avaliação será processual, valorizando-se a participação em  atividades desenvolvidas nos 

diferentes espaços que contribuem para a formação do egresso do curso. Apresenta-se de 

forma diversificada: provas escritas; trabalhos individuais e em grupo sob a forma de 

seminários; atividades extraclasse como visitas técnicas.  

 

Bibliografia Básica 

CONEJO, João G. Lotufo (Et.al). Introdução à engenharia ambiental. 2. ed. São Paulo, SP: 

Prentice Hall, 2005. 318 p.  

ODUM, Eugene P. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 460 p.  
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VIEIRA, Paulo Freire; WEBER, Jacques (Org.). Gestão de recursos naturais renováveis e 

desenvolvimento: novos desafios para a pesquisa ambiental. 3. ed São Paulo: Cortez, 2002. 

500p.  

 

Bibliografia Complementar  

BRANCO, Samuel Murgel. Poluição: a morte de nossos rios. Rio de Janeiro: Ao Livro 

Técnico, 1972. 157 p. .  

MARQUES, Marcelo. Administração pública: uma abordagem prática. Rio de Janeiro: 

Ferreira, 2008. 331 p.  

MARTINS, Paulo Emílio Matos; PIERANTI, Octavio Penna (Org.). Estado e gestão pública: 

visões do Brasil contemporâneo . 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 339 p.  

PINTO-COELHO, Ricardo Motta. Fundamentos em ecologia. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

252 p.  

RICKLEFS, Robert E. A economia da natureza. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2003. 503 p.  

 

 

10. Disciplina: Administração Pública: estrutura, princípios e competências – 60 horas – 04 

créditos 

 

Ementa 

Administração Pública no Brasil: Posicionamento do gestor público no espaço-tempo.  

Propostas e métodos contemporâneos de administração pública: parâmetros, análise crítica, 

demandas de modernização com eficiência, eficácia e ética. Parcerias na Administração 

Pública. Mecanismos de controle social. Relação entre o Estado e a Sociedade: Cidadania e 

participação popular. Controle externo da Administração Pública. 

 

Objetivo 

Compreender o processo histórico da Administração pública no Brasil; Entender a relação dos 

modelos econômicos com os métodos administrativos; Conhecer as razões que resultaram na 

falta de eficiência e fracasso das reformas administrativas; Discutir as novas propostas de 
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gestão pública e sua aplicabilidade; Rever criticamente o processo histórico, as demandas 

atuais e as reformas necessárias, dentro de princípios administrativos e éticos.  

 

Conteúdo Programático  

1. O Desenvolvimento histórico do governo local no Brasil: as diferenças fundamentais nos 

aspectos de evolução da Administração Pública nos municípios; 

2. Brasil Colônia – Império – República e a compreensão do quadro referencial da 

Administração Pública no período republicano; 

3. O conceito de público; 

4. A relação Estado Sociedade; 

5. A gestão pública pós-burocrática; 

6. O “público” como estatal; 

7. Análise da Administração Pública no período 1930 a 1979; 

8. Fases e crises do Estado; 

9. A redemocratização pós 45;  

10. O desenvolvimentismo pós 50; 

11. A evolução da administração indireta pós 64; 

12. Reforma do Estado; 

13. A Nação, o Estado brasileiro; 

14. Os modelos econômicos e a Administração Pública; 

15. Do modelo desenvolvimentista para as propostas de privatização; 

16. A busca de soluções para uma moderna Administração Pública; 

17. As reformas administrativas planejadas, pontos positivos e negativos;  

18. as razões de suas inadequações à realidade da organização pública; 

19. Elementos, Estrutura de Governo, Formas e Atividades na Administração Pública; 

20. Princípios Gerenciais da Administração Pública; 

21. A Gestão de Resultados; 

22. Os Contratos de Gestão; 

23. Avaliação de Desempenho; 

24. A Administração Pública Gerencial; 

25. O modelo clássico e seus limites; 

26. Possibilidades do modelo gerencial; 
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27. Novas tecnologias gerenciais; 

28. Comunicação Interpessoal na Gestão Pública. 

29. A Administração de RH na Gestão Pública;  

30. T.I. na Administração Pública; 

31. Parcerias na Administração Pública; 

32. Mecanismos de controle social;  

33. Relação entre o Estado e a Sociedade; 

34. Cidadania e participação popular;  

35. Controle externo da Administração Pública. 

 

Critérios de Avaliação 

A avaliação será processual, valorizando-se a participação em  atividades desenvolvidas nos 

diferentes espaços que contribuem para a formação do egresso do curso. Apresenta-se de 

forma diversificada: provas escritas; trabalhos individuais e em grupo sob a forma de 

seminários.  

 

Bibliografia Básica 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 7. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, c2004. 700 p.  

MADEIRA, José Maria Pinheiro. Administração pública. 10. ed Rio de Janeiro: Elsevier, 

2008. 460 p.  

MARQUES, Marcelo. Administração pública: uma abordagem prática. Rio de Janeiro: 

Ferreira, 2008. 331 p.  

 

Bibliografia Complementar  

BRASIL.; PINTO, Antônio Luiz de Toledo. Constituição (1988). Constituição da República 

Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. 

307 p.  

CHÂTELET, François; DUHAMEL, Olivier; PISIER, Evelyne. História das idéias políticas. 

Rio de Janeiro: Zahar, 2000. 399 p.  

FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 4 .ed. Rio 

de Janeiro: Globo, 2008.  
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HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e fronteiras. 3.ed. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1994. 301 p.  

PEREIRA, Luiz C. Bresser ; SPINK, Peter. FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS. Reforma do 

Estado e administração publica gerencial. 2. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 

1998. 314p. 

 

 

11. Disciplina: Qualidade na Administração Pública – 60 horas – 04 créditos 

 

Ementa 

Qualidade na administração pública: conceito, indicadores internos e externos O cidadão 

como avaliador da qualidade. Ferramentas para a implementação da qualidade; Qualidade de 

vida. Qualidade de processos. Motivação e treinamento para a qualidade. Modelos de 

programas de qualidade na administração pública.  

 

Objetivos 

Oferecer a melhoria de qualidade no setor público que é responsável pelo desenvolvimento 

nacional; Propiciar aos atores sociais, meios, informações e conhecimentos que permitam a 

melhoria na gestão pública. 

 

Conteúdo Programático 

1. Fundamentação do conceito de qualidade; 

2. Organizações como Processos; 

3. Produtividade;  

4. Modelo de Certificações de qualidade; 

5. Qualidade em serviços; 

6. Ferramentas tradicionais da qualidade; 

7. Pessoas X Qualidade; 

8. A organização como condicionante da gestão de políticas públicas; 

9. O Programa de Qualidade no Governo Federal; 

10. Análise e melhoria de processo (AMP); 

11. Indicadores de Qualidade e Desempenho; 
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12. A Participação dos Agentes Sociais e o Controle de Resultados; 

13. O processo de Avaliação da Gestão. 

14. Modelos de Programas de qualidade na administração pública.  

 

Critérios de Avaliação 

A avaliação será processual, valorizando-se a participação em  atividades desenvolvidas nos 

diferentes espaços que contribuem para a formação do egresso do curso. Apresenta-se de 

forma diversificada: provas escritas; trabalhos individuais e em grupo sob a forma de 

seminários; atividade extraclasse como visita a instituições públicas.  

 

Bibliografia Básica 

FEIGENBAUM, Armand V. Controle da qualidade total. São Paulo: Makron Books, c1994. 

205 p.  

JURAN, J. M. A qualidade desde o projeto: novos passos para o planejamento da qualidade 

em produtos e serviços. São Paulo: Pioneira, Cengage Learning, 2011. 551 p.  

LUCAS, Luiz Paulo Vellozo. Qualicidades: poder local e qualidade na administração pública. 

Rio de Janeiro: Qualitymark, 2006. 215 p.  

 

Bibliografia Complementar  

CHANG, Yu Sang; LABOVITZ, George; ROSANSKY, Victor. Qualidade na prática: um 

manual da liderança para gerências orientadas para resultados. Rio de Janeiro: Campus, 1995. 

196 p.  

FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 4 .ed. Rio 

de Janeiro: Globo, 2008.  

GOLDBARG, Marco Cesar. Times: ferramenta eficaz para a qualidade total . São Paulo: 

Makron Books, 1995. 273 p.  

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e fronteiras. 3.ed. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1994. 301 p.  

WALLER, Jenny; ALLEN, D. F.; BURNS, Andrew. Manual de gerenciamento da qualidade. 

São Paulo: Makron Books, 1996. 241 p. 
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12. Disciplina: Gestão Financeira e Orçamento Público – 60 horas – 04 créditos  

 

Ementa  

Orçamento e Planejamento; O surgimento do Orçamento nas Administrações Públicas; A 

importância do Orçamento no quadro de estabilização econômica; o Planejamento dos Gastos 

nas Esferas Públicas; Previsão Orçamentária e execução financeira. Gestão Financeira; 

Métodos de Previsão das Receitas e das Despesas; Controle e Método Gerencial; Atuando 

sobre Receitas e Despesas; Contingenciamento de Gastos; Prestando Contas; Instrumentos 

básicos de planejamento: PPA, LDO e  LOA. 

 

Objetivo 

Tornar o aluno um conhecedor dos instrumentos de planejamento público, bem como apto ao 

entendimento da execução orçamentária e financeira do Ente Público, com foco na Avaliação 

de Resultados de Programas de Governo. 

 

Conteúdo Programático  

1. Instrumentos Básicos de Planejamento; 

2. Receitas Públicas; 

3. Despesa Pública; 

4. Execução Orçamentária e Financeira; 

5. Das Dívidas; 

6. Limites; 

7. Prestação de Contas; 

8. Mensuração e Análise da Eficiência e Eficácia na Administração Pública. 

 

Critérios de Avaliação 

A avaliação será processual, valorizando-se a participação em atividades desenvolvidas nos 

diferentes espaços que contribuem para a formação do egresso do curso. Apresenta-se de 

forma diversificada: provas escritas; trabalhos individuais e em grupo sob a forma de 

seminários; atividade extraclasse como visita a instituições públicas. 

 

 



 

122 
 

Bibliografia Básica 

GIAMBIAGI, Fabio; ALÉM, Ana Cláudia Duarte de. Finanças públicas : teoria e prática no 

Brasil. 2. ed. rev., atual Rio de Janeiro: Campus, 2001. 475 p.  

GROPPELLI, Angélico A; NIKBAKHT, Ehsan. Administração financeira. 3. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2010. 496 p.  

KOHAMA, Heilio. Contabilidade pública: teoria e prática. 10. ed. 2. reimp. São Paulo: Atlas, 

2009. 352 p.  

 

Bibliografia Complementar 

FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 4 .ed. Rio 

de Janeiro: Globo, 2008.  

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e fronteiras. 3.ed. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1994. 301 p.  

MAUSS, Cézar Volnei; SOUZA, Marcos Antônio de. Gestão de custos aplicada ao setor 

público: modelo para mensuração e análise da eficiência e eficácia governamental. São Paulo: 

Atlas, 2008. 207 p.  

REIS, Heraldo da Costa. Contabilidade e gestão governamental: estudos especiais. Rio de 

Janeiro: IBAM, 2004. 192 p.  

SILVA, Lino Martins da. Contabilidade governamental: um enfoque administrativo. 7. ed. 

São Paulo: Atlas, 2004. 385 p.  

 

 

13. Disciplina: Projeto Integrador II – 60 horas – 04 créditos  

 

Ementa  

Seminários de problematização: questões de interesse para a administração pública no cenário 

nacional e internacional contemporâneo. Perspectiva interdisciplinar de análise das políticas 

públicas nacionais. Políticas públicas e perspectivas de resolução de problemas. 
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Objetivo 

Construir um conhecimento geral sobre gestão pública; Integração desse entendimento com a 

aplicabilidade dos mesmos no âmbito local, em consonância com as e as diretrizes nacionais e 

tendências globais. 

 

Conteúdo Programático  

1.Autonomia municipal; 

2.A crise econômica mundial e seu impacto sobre os municípios brasileiros; 

3.Política Nacional de Desenvolvimento Urbano; 

4.Infraestrutura pública; 

5.Qualidade de vida e desenvolvimento urbano: como conciliar expansão econômica e justiça 

social; 

6.As pequenas cidades estão imunes a crise social das grandes cidades; 

7.Globalização e a competitividade; 

8.As Metas do Milênio (ONU); 

9.A Administração Pública no contexto moderno;  

10.O controle social: transparência na gestão pública; 

11.Parceria palavra chave na gestão moderna; 

12.Vocação econômica nos municípios; 

13.Políticas públicas intersetoriais; 

14.Política Cultural como transformação social;  

15.Propostas para a sustentabilidade de produções culturais locais.  

 

Critérios de Avaliação 

A avaliação será processual, valorizando-se a participação em  atividades desenvolvidas nos 

diferentes espaços que contribuem para a formação do egresso do curso. Apresenta-se de 

forma diversificada: provas escritas; trabalhos individuais e em grupo.  

 

Bibliografia Básica 

COSTA, Indio da. Administração pública no século XXI: foco no cidadão. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2008. 63 p.  
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GRANJEIRO, J. Wilson. Administração pública: ideias para um governo empreendedor. 14. 

ed. Brasília: Editora Gran Cursos, 2010. 585 p.  

PAULA, Ana Paula Paes de. Por uma nova gestão pública: limites e potencialidades da 

experiência contemporânea. 1.ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2005. 201 p.  

 

Bibliografia Complementar  

FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 4 .ed. Rio 

de Janeiro: Globo, 2008.  

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e fronteiras. 3.ed. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1994. 301 p.  

MARQUES, Marcelo. Administração pública: uma abordagem prática. Rio de Janeiro: 

Ferreira, 2008. 331 p.  

PEREIRA, José Matias. Manual de gestão pública contemporânea. 3. ed. rev. atual. São 

Paulo: Atlas, 2010. 286 p.  

TEIXEIRA, Hélio Janny; SANTANA, Solange Maria. Remodelando a gestão pública. São 

Paulo: Edgard Blucher, 2003. 155 p.  

 

 

3º PERÍODO 

14. Disciplina: Empreendedorismo Governamental e Novas Tendências – 30 horas – 02 

créditos 

 

Ementa 

Empreendedorismo como megatendência na administração pública. Gestão empreendedora na 

orientação governamental para transformar a burocracia pública e melhorar a governança. 

 

Objetivo 

Estudar o papel do empreendedorismo nas organizações governamentais e estimular os alunos 

a buscarem uma postura governamental que transforma diretamente a concepção burocrática. 

 

Conteúdo Programático 

1. Conceito de empreendedorismo; 
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2. Perfil empreendedor; 

3. Características, atitudes e comportamento dos empreendedores; 

4. Desenvolvimento das Redes Empreendedoras; 

5. Sucesso e Competência; 

6. Liderança; 

7. O empreendedorismo governamental e os novos paradigmas da administração pública; 

8. Novas tendências na administração pública; 

9. O Estado contemporâneo: suas concepções e suas relações com a sociedade moderna; 

10. A dinâmica empreendedora do Estado; 

11. Empreendedorismo governamental e a dinâmica necessária e possível na administração  

pública; 

12. O novo Gestor Público: o Empreendedor Governamental. 

 

Critérios de Avaliação 

A avaliação será processual, valorizando-se a participação em  atividades desenvolvidas nos 

diferentes espaços que contribuem para a formação do egresso do curso. Apresenta-se de 

forma diversificada: provas escritas; trabalhos individuais e em grupo sob a forma de 

seminários; atividade extraclasse como visita a empresas e instituições públicas. 

 

Bibliografia Básica 

AFONSO, Carlos A; SOUZA, Herbert José de. O Estado e o desenvolvimento capitalista no 

Brasil : a crise fiscal. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 133 p.  

DRUCKER, Peter Ferdinand. Inovação e espírito empreendedor: prática e princípios. São 

Paulo: Pioneira, 2002. 378 p.  

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

Janeiro: Revan, 2001. 316 p.  

 

Bibliografia Complementar  

CAVALCANTI, Glauco; TOLOTTI, Márcia,. Empreendedorismo: decolando para o futuro : 

as lições do voo livre aplicadas ao mundo corporativo . Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2012. 

152 p.  
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CHÉR, Rogério. Empreendedorismo na veia: um aprendizado constante. Rio de Janeiro: 

Elsevier: SEBRAE, 2014. 248 p.  

FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 4 .ed. Rio 

de Janeiro: Globo, 2008.  

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR. Empreendedorismo no Brasil. Curitiba, PR: 

IBQP, 2011. 16 p.  

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e fronteiras. 3.ed. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1994. 301 p.  

 

 

15. Disciplina: Controle e Auditoria na Administração Pública – 60 horas – 04 créditos 

 

Ementa 

Probidade administrativa. Princípios e sistema de controle na administração pública. Controle 

social e transparência no Brasil. Fiscalização orçamentária, financeira, contábil e patrimonial 

do Estado. Organização e funcionamento do controle externo e interno na administração 

pública Fluxo da gestão governamental (PPA, LDO, LOA). Conceitos de Auditoria 

Governamental. Tipos de Auditoria Governamental. Controles da Administração Pública. 

Elaboração de Relatório de Auditoria.  

 

Objetivo 

Desenvolver uma visão sistêmica, importância e as ferramentas de controle na administração 

pública. 

 

Conteúdo Programático 

1. O Controle como uma das funções básicas da Administração;  

2. Hierarquia e disciplina entre os agentes administrativos; 

3. Atual situação legal do agente prestador de serviços públicos; 

4.Situação atual dos serviços públicos frente à evolução das Teorias e Técnicas 

Administrativas mais modernas; 

5. Processos Administrativos;  

6. Sanções disciplinares; 
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7. A independência e a interveniência dos Poderes Constituídos – Executivo, Legislativo e 

Judiciário; 

8. Controle Social – Exigência atual da transparência da Administração Pública; 

9. Controle Interno dos órgãos da Administração Pública, nas esferas de Poder; 

10. Instrumentos de Controle Internos dos órgãos Públicos; 

11. Controle externo dos órgãos públicos; 

12. Instrumentos utilizados pelo(s); 

13. Legislação específica básica e seus principais dispositivos de Controle da Administração 

Pública. 

14.  Conceitos de Auditoria Governamental; 

15. Tipos de Auditoria Governamental; 

16. Controles da Administração Pública; 

17. Elaboração de Relatório de Auditoria. 

 

Critérios de Avaliação 

A avaliação será processual, valorizando-se a participação em  atividades desenvolvidas nos 

diferentes espaços que contribuem para a formação do egresso do curso. Apresenta-se de 

forma diversificada: provas escritas; trabalhos individuais e em grupo sob a forma de 

seminários; atividades extraclasse como visita a empresas e instituições públicas. 

 

Bibliografia Básica 

MORAES, Antonio Carlos Flores de,. Legalidade, eficiência e controle da administração 

pública. Belo Horizonte: Forum, 2007. 256 p.  

PAULA, Ana Paula Paes de. Por uma nova gestão pública: limites e potencialidades da 

experiência contemporânea. 1.ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2005. 201 p.  

PEREIRA, José Matias. Manual de gestão pública contemporânea. 3. ed. rev. atual. São 

Paulo: Atlas, 2010. 286 p.  

 

Bibliografia Complementar  

CHIAVENATO, Idalberto. Administração geral e pública. 2. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro, 

RJ: Elsevier, 2008. 514 p.  
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MARQUES, Marcelo. Administração pública: uma abordagem prática. Rio de Janeiro: 

Ferreira, 2008. 331 p.  

MEIRELLES, Hely Lopes; AZEVEDO, Eurico de Andrade; ALEIXO, Délcio Balestero; 

BURLE FILHO, José Emmanuel. Direito administrativo brasileiro. 32 ed. São Paulo: 

Malheiros, 2006. 826 p.  

SCHIER, Adriana da Costa Ricardo. A participação popular na administração pública: o 

direito de reclamação. Rio de Janeiro, RJ: Renovar, 2002 273 p.  

TEIXEIRA, Hélio Janny; SANTANA, Solange Maria. Remodelando a gestão pública. São 

Paulo: Edgard Blucher, 2003. 155 p.  

                                               

                                                                                                                                

16. Disciplina: Gestão de Contratos e Licitações Públicas – 60 horas – 04 créditos 

 

Ementa 

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

Contratos Administrativos. Recursos Administrativos. Disposições finais e transitórias; 

Parcerias públicos- privadas  - PPPs; Consórcios.  

 

Objetivo 

Entender a teoria dos contratos no ordenamento jurídico brasileiro; bem como reconhecer as 

cláusulas essenciais dos contratos administrativos, a supremacia do interesse público na 

relação contratual, a obrigatoriedade do cumprimento do contrato e a tutela judicial para a 

inexecução do mesmo, identificando os possíveis defeitos na elaboração no negócio jurídico 

contratual; bem como ser capaz de entender a necessidade da  formação das parcerias público-

privadas  e dos consórcios. 

 

Conteúdo Programático 

1. Conceito e noções gerais de contrato;  

2. Teoria geral dos contratos; 

3. Os privilégios da administração pública na relação contratual; 

4. A execução do contrato, os vícios e os defeitos do contrato, revisão contratual; 

5. Exceção de descumprimento, a extinção do contrato e rescisão; 
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6. Possibilidades, danos à administração pública,  danos a terceiros; 

7. Apuração de responsabilidade, as nulidades no contrato da administração; 

8. Sanções administrativas;  

9. A tutela judicial nos contratos da administração; 

10. Parcerias  público-privadas – ppps; 

11. Consórcios; 

12. Conceito da licitação;  

13. Princípios da licitação; 

14. Das obras e serviços; 

15. Dos serviços técnicos profissionais especializados; 

16. Das compras e alienações; 

17. Modalidades de licitação; 

18. Procedimentos da licitação. 

 

Critérios de Avaliação 

A avaliação será processual, valorizando-se a participação em  atividades desenvolvidas nos 

diferentes espaços que contribuem para a formação do egresso do curso. Apresenta-se de 

forma diversificada: provas escritas; trabalhos individuais e em grupo sob a forma de 

seminários; atividades extraclasse como visita a empresas e instituições públicas, como 

participação, como ouvinte, de processos de licitação pública.  

 

Bibliografia Básica 

BRASIL. Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. Licitações e contratos da administração 

pública. São Paulo: Atlas, 2008. 402 p.  

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública : concessão, permissão, 

franquia, terceirização e outras formas. 5. ed São Paulo: Atlas, 2005. 449 p.  

NASCIMENTO, Renato. Licitações e contratos administrativos: manual de compras e 

contratações na administração pública - Lei n. 8.666/93. 352 p.  

 

Bibliografia Complementar  

FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 4 .ed. Rio 

de Janeiro: Globo, 2008.  
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GOMES, Orlando; GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed Rio de Janeiro: Forense, 2008. 627 p.  

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e fronteiras. 3.ed. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1994. 301 p.  

LEGISLAÇÃO sobre licitações e contratos administrativos: lei n. 8.666, de 21 de junho de 

1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal; Lei n. 10.520, de 17 de 

julho de 2002, e Lei n. Brasilia , DF: Centro de documentação e informação, 2011. 104 p.  

RAMOS, Dora Maria de Oliveira. Terceirização na administração pública. São Paulo: LTR 

Editora Ltda, 2001. 175 p.  

 

 

17. Disciplina: Planejamento Estratégico na Administração Pública e Desenvolvimento  

Regional – 60 horas – 04 créditos 

 

Ementa 

Conceitos Básicos; Organização; Ambiente e funções administrativas; A racionalização, o 

planejamento, a gerências a estratégias e a participação; Planejamento dos setores públicos, 

privado e terceiro setor; Etapas do planejamento estratégico e a abordagem sobre o 

planejamento estratégico; Mudanças estratégicas; O plano de trabalho; Interface com a 

administração por projetos e, Modelos de Planejamentos Estratégicos.  

 

Objetivo 

Oferecer a melhoria de qualidade no setor público que é responsável pelo desenvolvimento 

nacional; Propiciar aos atores sociais, meios, informações e conhecimentos que permitam 

melhoria na gestão pública; Viabilizar aos agentes dos órgãos públicos e a comunidade acesso 

ao conhecimento; Melhorar a imagem dos órgãos públicos junto à comunidade função da 

elevação na formação dos profissionais que atuam neste setor. 

 

Conteúdo Programático 

1. O Planejamento Estratégico, características e estrutura; 

2. Identificando oportunidades; 

3. Ferramentas do Planejamento Estratégico; 

4. Instrumentos Legais do Planejamento Estratégico; 
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5. Planejamento Estratégico na Administração Púbica; 

6. Planejamento Estratégico Municipal; 

7. Introdução ao desenvolvimento Regional; 

8. Teorias do desenvolvimento Regional; 

9. Teorias econômicas no desenvolvimento Regional; 

10. O Desenvolvimento Econômico no Planejamento Estratégico Regional. 

Critérios de Avaliação 

A avaliação será processual, valorizando-se a participação em  atividades desenvolvidas nos 

diferentes espaços que contribuem para a formação do egresso do curso. Apresenta-se de 

forma diversificada: provas escritas; trabalhos individuais e em grupo sob a forma de 

seminários; atividade extraclasse como visita a empresas e instituições públicas. 

 

Bibliografia Básica 

CERTO, Samuel C; PETER, J. Paul. Administração estratégica: planejamento e implantação 

da estratégia. São Paulo: Makron, 1993. 469 p.  

GIANESI, Irineu G. N.; CORRÊA, Henrique Luiz. Administração estratégica de serviços: 

operações para a satisfação do cliente. São Paulo: Atlas, 1994. 233 p.  

LORANGE, Peter; ROOS, Johan. Alianças estratégicas: formação, implementação e 

evolução. São Paulo: Atlas, 1996. 258 p.  

 

Bibliografia Complementar  

FISCHMANN, Adalberto A; ALMEIDA, Martinho Isnard Ribeiro de. Planejamento 

estratégico na prática. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 164 p 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Excelência na administração estratégica: a 

competitividade para administrar o futuro das empresas. 4. ed. rev. atual. São Paulo: Atlas, 

1999. 224 p.  

PORTER, Michael. Estratégia e planejamento: autores e conceitos imprescindíveis. São 

Paulo: Publifolha, c2002. 199 p. (Coletânea HSM Management).  

SUN-TZU. A arte da guerra. 33. ed. Rio de Janeiro: Record, 2004. 336 p.  

VIANA, Francisco. Comunicação empresarial de A a Z: temas úteis para o cotidiano e o 

planejamento estratégico. São Paulo: CLA, 2004. 175p.  
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18. Disciplina: Metodologia Científica – 30 horas – 02 créditos 

 

Ementa 

Concepções epistemológicas do conhecimento. O conhecimento científico e sua relação com 

a metodologia. Métodos e estratégias de estudo na construção do trabalho bibliográfico. 

Método de elaboração de projetos científicos. Método de pesquisa científica. Apresentação 

das normas de trabalho técnico-científico e referencias bibliográfica (ABNT). 

 

Objetivo 

Fornecer instrumental analítico e metodológico que possibilite ao acadêmico conhecer 

diferentes tipos de trabalhos acadêmicos, visando o planejamento, desenvolvimento e 

publicação de trabalhos acadêmicos e técnico-científicos de acordo com as normas ABNT. 

 

Conteúdo Programático 

1. Razão e Método no Mundo em que vivemos;  

2. Epistemologia;  

3. Natureza da Ciência;  

4. Métodos de Estudo;  

5. O Trabalho Científico; 

6. A Pesquisa.  

 

Critérios de Avaliação 

A avaliação será processual, valorizando-se a participação em atividades desenvolvidas nos 

diferentes espaços que contribuem para a formação do egresso do curso. Apresenta-se de 

forma diversificada: provas escritas; trabalhos individuais e em grupo.  

 

Bibliografia Básica 

ERLINGER, Fred N. Metodologia da pesquisa em ciências sociais. São Paulo: EPU, 1980. (4ª 

reimpr.) 378 p.  

PARRA FILHO, Domingos; SANTOS, João Almeida. Metodologia científica. São Paulo: 

Futura, 2003. 277 p.  
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RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 40. ed. Petrópolis: Vozes, 

2012. 144 p.  

 

Bibliografia Complementar  

BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos de 

metodologia científica. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. 158 p. 

FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de (Org.). Método e metodologia na pesquisa científica. 

São Caetano do Sul (SP): Difusão, 2004. 247 p.  

HÜHNE, Leda Miranda. Metodologia científica : caderno de textos e técnicas. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Agir, 1990. 263 p.  

KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e prática da 

pesquisa. 31. ed. Petrópolis: Vozes, 2012. 182 p.  

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia 

científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 315 p.  

 

 

19. Disciplina: Elaboração de Projetos Públicos – 60 horas – 04 créditos 

 

Ementa  

Racionalidade econômica, político e social na elaboração dos projetos públicos sobre a ótica 

privada e pública. Avaliação da problematização do projeto; Formulação da função objetivo e 

mensuração e benefícios e custos; Análise de fontes de financiamento e captação de recursos; 

Análise de riscos e viabilidade; Alocação dos recursos governamentais; Análise de custo x 

benefício; Modelos de elaboração de projetos; Conceitos básicos, elementos e estrutura; 

Elaboração de indicadores e pressupostos. 

 

Objetivo 

Analisar sistematicamente como os projetos funcionam; Mapear os processos, ferramentas e 

técnicas que são aplicadas e a utilidade conhecida e reconhecida. 

 

Conteúdo Programático 

1. Introdução ao Gerenciamento de Projetos de Desenvolvimento; 
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2. Conceitos básicos de gerenciamento de projetos;  

3. Sistema de gerenciamento;  

4. Operacionalização do gerenciamento;  

5. Fatores críticos de Gerenciamento de Projetos de Desenvolvimento;  

6. Demanda por projeto;  

7. Análise situacional: realidade versus projeto e instrumentos de análise; 

8. Instrumentos de realização do projeto; Planejamento:  processos e instrumentos; 

9.  Implementação do Projeto;  

10. Gerenciamento de comunicação e gerenciamento da participação; 

11. Gerenciamento de contratos, riscos e integração; 

12. Finalização do projeto: os desafios, avaliação e divulgação. 

 

Critérios de Avaliação 

A avaliação será processual, valorizando-se a participação em  atividades desenvolvidas nos 

diferentes espaços que contribuem para a formação do egresso do curso. Apresenta-se de 

forma diversificada: provas escritas; trabalhos individuais e em grupo sob a forma de 

seminários.  

 

Bibliografia Básica 

PFEIFFER, Peter. Gerenciamento de projetos de desenvolvimento: conceitos, instrumentos e 

aplicações. Rio de Janeiro, RJ: Brasport, 2005. 182 p.  

WOILER, Samsão; MATHIAS, Washington Franco. Projetos: planejamento, elaboração e 

análise. 2.ed. 3° reimpressão de 2011. São Paulo: Atlas, 2011. 288 p. 

XAVIER, Carlos Magno da Silva. Gerenciamento de projetos: como definir e controlar o 

escopo do projeto. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 259 p.  

 

Bibliografia Complementar  

CUKIERMAN, Zigmundo Salomão; DINSMORE, Paul Campbell. Administração de 

projetos: caracterização e problemática - uma abordagem administrativa. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara, 19--. 144 p.  

KEELING, Ralph. Gestão de projetos: uma abordagem global. São Paulo: Saraiva, 2002. 

xviii, 293 p.  
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LILENBAUM, Moysés J. Modelo PERT-CPM: sistemática de sua aplicação à administração 

de projetos . Rio de Janeiro: [s. n.], 1972. 12 v.  

MENDES, João Ricardo Barroca; VALLE, André; FABRA, Marcantonio. Gerenciamento de 

projetos. Rio de Janeiro: FGV, 2013. 218 p. .  

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 13. ed. São 

Paulo: Atlas, 2011. 94 p.  

 

 

20. Disciplina: Projeto Integrador III – 60 horas – 04 créditos 

 

Ementa 

Atividades que permitem a socialização e compartilhamento das experiências públicas, 

transformando-os em projetos públicos, através do método GPD – Gerenciamento de Projetos 

de Desenvolvimento. 

 

Objetivo 

Analisar a sistemática de como os projetos públicos funcionam. 

 

Conteúdo Programático 

1.Mapeamento dos processos, ferramentas e técnicas que são aplicadas e a utilidade 

conhecida e reconhecida. 

2.Análise dos fatores de sucesso dos projetos; 

3.Definição e aplicação de métodos adequados; 

4.Ampliação da competência de instituições e pessoas;  

5.Quadro Lógico” (Logical Framework Approach); 

6.Compreensão do método GPD – Gerenciamento de Projetos de Desenvolvimento; 

7.Compreensão do embasamento teórico conceitual das características específicas dos 

projetos de desenvolvimento. 
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Critério de Avaliação 

A avaliação será processual, valorizando-se a participação em  atividades desenvolvidas nos 

diferentes espaços que contribuem para a formação do egresso do curso. Apresenta-se de 

forma diversificada: provas escritas; trabalhos individuais e em grupo. 

 

Bibliografia Básica 

PFEIFFER, Peter. Gerenciamento de projetos de desenvolvimento: conceitos, instrumentos e 

aplicações. Rio de Janeiro, RJ: Brasport, 2005. 182 p.  

WOILER, Samsão; MATHIAS, Washington Franco. Projetos: planejamento, elaboração e 

análise. 2.ed. 3° reimpressão de 2011. São Paulo: Atlas, 2011. 288 p.  

XAVIER, Carlos Magno da Silva. Gerenciamento de projetos: como definir e controlar o 

escopo do projeto. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 259 p.  

 

Bibliografia Complementar  

CUKIERMAN, Zigmundo Salomão; DINSMORE, Paul Campbell. Administração de 

projetos: caracterização e problemática - uma abordagem administrativa. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara, 19--. 144 p.  

KEELING, Ralph. Gestão de projetos: uma abordagem global. São Paulo: Saraiva, 2002. 

xviii, 293 p. LILENBAUM, Moysés J. Modelo PERT-CPM: sistemática de sua aplicação à 

administração de projetos . Rio de Janeiro: [s. n.], 1972. 12 v.  

UM GUIA do conhecimento em gerenciamento de projetos: (guia PMBOK®). 4. ed. 

Pennsylvania: Project Management Institute, 2008. 459 p.  

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 13. ed. São 

Paulo: Atlas, 2011. 94 p.  

 

4º PERÍODO 

21. Disciplina: Reforma Administrativa, Ética e Legislação – 60 horas 

 

Ementa 

Evolução da organização política administrativo do Brasil; Estado: conceituação e exame da 

modernização; Análise da organização, funcionamento das competências dos três poderes e 

dos seus componentes; Distorções da Administração pública brasileira; Aspectos da 
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modernização política e administrativa no Brasil.Conceitos de Ética Geral. Importância da 

conduta Ética na Gestão dos Negócios Públicos e Privados. Perfil do Gestor na verificação e 

aplicação de Recursos Públicos. Cuidados no exercício das Atividades do Estado e do 

Governo. Execução dos trabalhos no processo de relacionamento com as atividades privadas. 

Atitudes e Postura Ética. A questão racial como tema da identidade nacional. A constituição 

de alguns símbolos da nacionalidade. A posição dos positivistas. Religiosidade afro-brasileira 

na perspectiva dos  candomblés. Os lugares e as posições de poder de alguns grupos na 

sociedade brasileira; Legislação vigente aplicada a gestão pública, como a lei de 

responsabilidade fiscal, lei da transparência, entre outras.  

 

Objetivo 

Construir modelos para apoio à gestão dos serviços públicos a partir dos conceitos 

ministrados, bem como dos trabalhos realizados em sala de aula; Apresentar fundamentos 

históricos e trabalhar os princípios sócios culturais e a evolução da visão política brasileira 

sobre Ética, Responsabilidade, Limites Legais e Fiscais na administração pública; Apresentar 

e aprimorar os conceitos éticos e os limites técnicos, organizacionais, legais e fiscais na 

administração pública; Estimular valores, princípios e atitudes com relação a valores éticos; 

culturais, étnicos raciais, do planejar, do executar e do avaliar na construção de um país mais 

ético e organizado. . 

 

Conteúdo Programático  

1.A Lógica da Privatização e o Plano Nacional de Desestatização;  

2.Da Organização do Estado e os Princípios da Administração Pública; 

3.Da Intervenção em Municípios;  

4.O Desenho do Estado e do seu Aparelho;  

5.A Reforma do Estado na Era Fernando Henrique Cardoso; 

6.O Servidor Público na Reforma Administrativa; 

7. A Lei de Responsabilidade Fiscal e Constituição Federal; 

8. Conceituações básicas; 

9. Administrador público; 

10.Impactos da Lei de Responsabilidade Fiscal nas Licitações e Contratações Públicas; 

11. Papel dos órgãos de controle; 
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12.Crimes de responsabilização fiscal; 

13. A Lei de Acesso a Informação e sua contribuição ao cidadão e ao poder público; 

14. As relações étnicos raciais e culturais; 

15. A ética e uma reflexão no âmbito da Administração Pública; 

16. A Ética enquanto norma reguladora das relações institucionais; 

17. Valores éticos e modernidade: os direitos humanos, condições econômicas e aspectos 

éticos dos processos de mudanças; 

18. A ética na ação. Ética na Política. 

   

 

Critérios de Avaliação 

A avaliação será processual, valorizando-se a participação em  atividades desenvolvidas nos 

diferentes espaços que contribuem para a formação do egresso do curso. Apresenta-se de 

forma diversificada: provas escritas; trabalhos individuais e em grupo sob a forma de 

seminários; atividade extraclasse como visita instituições públicas. 

 

Bibliografia Básica 

BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2017. 550 p.  

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública : concessão, permissão, 

franquia, terceirização e outras formas. 5. ed São Paulo: Atlas, 2005. 449 p. 

PAGLIARO, Antonio; COSTA JUNIOR, Paulo José da. Dos crimes contra a administração 

pública. 2. ed. rev. e atual São Paulo: Atlas, 2009. 279 p.  

 

Bibliografia Complementar  

AGUILAR, Francis J. A ética nas empresas: maximizando resultados através de uma conduta 

ética nos negócios. Rio de Janeiro: Zahar, 1996. 193 p.  

ANDRADE, Rui Otávio Bernardes de (Coord.). A lei de responsabilidade fiscal : uma 

abordagem gerencial. 3. ed. Brasília: Conselho Federal de Administração, c2001. v.  

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 22. ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 

2001. 515 p.  

NOVAES, Adauto. SÃO PAULO (SP) Secretaria Municipal de Cultura. Ética. São Paulo: 

Secretaria Municipal de Cultura: Companhia das Letras, 2003. 395 p.  
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TEIXEIRA, Hélio Janny; SANTANA, Solange Maria. Remodelando a gestão pública. São 

Paulo: Edgard Blucher, 2003. 155 p. 

 

 

22. Disciplina: Contabilidade Pública – 60 horas – 04 créditos 

 

Ementa 

Elementos de contabilidade geral. Contabilidade pública: métodos e sistemas de escrituração. 

Planificação contábil. Controle da execução orçamentária. Balanço e tomada de contas. 

Controle interno e externo. Contabilização em empresas públicas. Campo de aplicação da 

contabilidade pública. Patrimônio público. Exercício Financeiro. Receita e despesa. 

Contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial: aspectos fundamentais. Lei de 

responsabilidade fiscal e relatórios. RREO e RGF’s e Auditoria Governamental. 

 

Objetivo 

Compreender os conceitos básicos de contabilidade geral e pública. Conhecer a origem e 

formação dos fluxos orçamentários, financeiro e patrimonial registrados pela contabilidade 

pública. Identificar e analisar os principais relatórios emitidos pela contabilidade pública. 

 

Conteúdo Programático 

1. Elementos de Contabilidade Geral; 

2. Contabilidade Pública; 

3. Entidades Públicas; 

4. Patrimônio Público; 

5. Receita Pública; 

6. Despesa Pública; 

8. Dívida Pública; 

9. Exercício Financeiro; 

10. Escrituração Contábil; 

11. Balanços Públicos; 

12. Análise e Interpretação dos Balanços Públicos; 

13. Tomada e Prestação de Contas; 
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14. Lei de Responsabilidade Fiscal e Relatórios; 

15. Controle Interno e Externo e Auditoria Governamental. 

 

Critérios de Avaliação 

A avaliação será processual, valorizando-se a participação em  atividades desenvolvidas nos 

diferentes espaços que contribuem para a formação do egresso do curso. Apresenta-se de 

forma diversificada: provas escritas; trabalhos individuais e em grupo. 

 

Bibliografia Básica 

GIACOMONI, James. Orçamento público. 14. ed. ampl., rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2009. 

365 p.  

KOHAMA, Heilio. Contabilidade pública: teoria e prática. 10. ed. 2. reimp. São Paulo: Atlas, 

2009. 352 p.  

SILVA, Lino Martins da. Contabilidade governamental: um enfoque administrativo. 7. ed. 

São Paulo: Atlas, 2004. 385 p. 

 

Bibliografia Complementar  

ANGÉLICO, João. Contabilidade pública. 8. ed. São Paulo: Atlas, 1995. 271 p.  

ARAÚJO, Inaldo da Paixão Santos; ARRUDA, Daniel Gomes. Contabilidade pública: da 

teoria à prática. São Paulo: Saraiva, 2004 xx, 292 p.  

MAUSS, Cézar Volnei; SOUZA, Marcos Antônio de. Gestão de custos aplicada ao setor 

público: modelo para mensuração e análise da eficiência e eficácia governamental. São Paulo: 

Atlas, 2008. 207 p.  

PISCITELLI, Roberto Bocaccio; TIMBÓ, Maria Zulene Farias; ROSA, Maria Berenice. 

Contabilidade pública : uma abordagem da administração financeira pública. 8. ed. rev. e 

ampl São Paulo: Atlas, 2004. 440 p.  

SLOMSKI, Valmor. Manual de contabilidade pública: um enfoque na contabilidade 

municipal : de acordo com a Lei de responsabilidade fiscal. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 475 

p. 
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23. Disciplina: Gestão de Pessoas na Administração Pública – 60 horas – 04 créditos 

 

Ementa 

Bases teóricas na administração: conceitos de gestão e pessoas.  A lógica de gestão de pessoas 

por competências na administração pública. Sistemas de gestão de pessoas na administração 

pública: abordagem metodológica 

 

Objetivo 

Dar condições para desenvolvimento do potencial mental aliado ao mecanismo de satisfação 

das necessidades dos alunos. 

 

Conteúdo Programático 

1.Gestão de pessoas no setor público;  

2.Perfil da administração de pessoal;   

3.Processo de recolocação;   

4.Ambiente de gestão pública;  

5.Estudo sobre a motivação humana no trabalho;  

6.Desenvolvimento Organizacional; 

7.Planejamento, recrutamento e seleção; 

8.Treinamento e desenvolvimento de recursos humanos: relação de trabalho, novas 

tecnologias de recursos humanos; administração participativa; 

9.Desenvolvimento organizacional e condições de trabalho; 

10.Avaliação de desempenho e Clima organizacional; 

11.Concurso Público; 

12.Capital humano; 

13.Recompensas, benefícios e incentivos; 

14.Controle Pessoal. 

 

Critérios de Avaliação 

A avaliação será processual, valorizando-se a participação em atividades desenvolvidas nos 

diferentes espaços que contribuem para a formação do egresso do curso. Apresenta-se de 
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forma diversificada: provas escritas; trabalhos individuais e em grupo sob a forma de 

seminários; atividades extraclasse como visita a instituições públicas. 

 

Bibliografia Básica 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas 

organizações. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2010. 579 p.  

GESTÃO de pessoas, não de pessoal: os melhores métodos de motivação e avaliação de 

desempenho. 11. ed. Rio de Janeiro: Campus, c1997. xviii, 274 p. (Harvard business review 

book series).  

VERGARA, Sylvia Constant. Gestão de pessoas. 10.ed. São Paulo, SP: Atlas, 2011. 213 p.  

 

Bibliografia Complementar  

ARAÚJO, Luis César G. de; GARCIA, Adriana Amadeu. Gestão de pessoas: estratégias e 

integração organizacional . 2. ed., rev. e atual. São Paulo, SP: Atlas, 2009. xvi, 436 p.  

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos: o capital humano das organizações. 8. ed. São 

Paulo: Atlas, 2004. 515p.  

FAISSAL, Reinaldo (Et. al.). Atração e seleção de pessoas. Rio de Janeiro: FGV, 2008. 158 

p. 

PACHECO, Luzia (Et. al.). FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS. Capacitação e 

desenvolvimento de pessoas. 1. ed. Rio de Janeiro, RJ: Fundação Getúlio Vargas, 2005. 138 

p.  

TEIXEIRA, Hélio Janny; SANTANA, Solange Maria. Remodelando a gestão pública. São 

Paulo: Edgard Blucher, 2003. 155 p.  

 

 

24. Disciplina: Sistemas de Informações Gerenciais na Governança – 30 horas – 02 créditos 

  

Ementa  

Sistemas de informações: Conceitos, características, quantidade e qualidade, níveis de 

informação e usuário;  Necessidades de informações na administração pública;  Sistema de 

processamento das informações. Sistema de relatórios gerenciais; Sistema de apoio as 

Decisões;  Banco de Dados;  Redes interligadas e organizações de serviço de processamento 
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de dados; Programas interativos: segurança; implicações das tendências dos sistemas; Gestão 

estratégica da informação nos serviços públicos; governo eletrônico(e-goverment). 

 

Objetivo  

Apresentar ao aluno visão sistêmica sobre a organização da informação em um órgão público; 

Capacitar o mesmo para que entenda a importância da integração dos processos internos e 

externos; Definir e explicar as tecnologias existentes utilizadas e ainda fazer prospecção de 

novas possibilidades que venham a auxiliar o processo de gestão da informação nos 

segmentos estratégicos, táticos e operacionais dentro do setor público. 

 

Conteúdo programático 

1. Conceitos preliminares – Sistema empresa; 

2. Sistemas de Informação – fundamentos conceituais; 

3. Categorias de Sistemas de Informações; 

4. Tecnologia da Informação – Aspectos e fundamentos conceituais; 

5. Sistemas de Informações Organizacionais; 

6. Sistemas de Informações orientados a Administração Pública; 

7. Novas tendências em Sistemas de Informações Gerenciais – foco em Sistemas de 

Informações Geográficas; 

8. Administração de Infraestrutura de TI na Administração Pública; 

9. Prática Operacional – Fluxo de Processos da Administração Pública; 

10. Modelos de Governo Eletrônico; 

11. Modelos de Governança em TI. 

 

Critérios de Avaliação 

A avaliação será processual, valorizando-se a participação em  atividades desenvolvidas nos 

diferentes espaços que contribuem para a formação do egresso do curso. Apresenta-se de 

forma diversificada: provas escritas; trabalhos individuais e em grupo. 

 

Bibliografia Básica 

GRAEML, Alexandre Reis. Sistemas de informação: o alinhamento da estratégia de TI com 

estratégia corporativa. São Paulo: Atlas, 2000. 136 p.  
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SILVA, Arídio.; RIBEIRO, J. Araújo; RODRIGUES, Luiz Alberto,. Sistemas de informação 

na administração pública. 1. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2004. 403 p 

STAIR, Ralph M. Princípios de sistemas de informação: uma abordagem gerencial. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1998. 451 p.  

 

Bibliografia Complementar 

BRASIL. Secretaria de Política de Informática e Tecnologia. Tecnologia da informação: a 

legislação brasileira . 7.ed. rev. e ampl. Brasília, DF: Secretaria de política de informática e 

tecnologia, 2010. 1016 p.   

LOPES, Luís Carlos. A gestão da informação : as organizações, os arquivos e a informática 

aplicada. Rio de Janeiro: Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, 1997. 143 p.  

MAÑAS, Antonio Vico. Administração de sistemas de informação. 2. ed. São Paulo: Érica, 

2000. 281 p.  

REZENDE, Denis Alcides; ABREU, Aline França de. Tecnologia da informação aplicada a 

sistemas de informação empresarias: o papel estratégico da informação e dos sistemas de 

informação nas empresas. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2011. 311 p.  

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

Janeiro: Revan, 2001. 316 p.  

 

 

25. Disciplina: Ação Social, Saúde Educação e Segurança – 60 horas – 04 créditos 

 

Ementa  

A Ação Social como Método de Investigação da Vida Social; Promoção à Saúde e Qualidade 

de Vida; Grupos de Pessoas com Necessidades Especiais, à Mulher, à Criança, à Saúde de 

Adultos, à Terceira Idade, ao Adolescente e ao Jovem; Sistema de Saúde: desenvolvimento do 

Sistema de Saúde; Educação Básica; Educação e Cidadania; Sistemas de Segurança Pública; 

Relações Sociais no Contexto da Segurança Pública; O Estado e a Segurança Pública. 

 

Objetivo  

Apresentar as abordagens sociológicas durkheimianas do “Fato Social” e weberianas da 

“Ação Social”, relacionando-as ao campo das políticas públicas; Correlacionar Política e 



 

145 
 

Cidadania com Ação Social; Desenvolver a noção de Estado e de seus correlatos como 

agentes da Ação Social e desenvolvimento de políticas públicas; Estimular valores, princípios 

e atitudes do planejar, do executar e do avaliar na gestão de serviços públicos. 

 

Conteúdo programático 

1.Fundamentação sociológica da disciplina; 

2.Política, ação política, paradoxos; 

3.A relação entre Estado e Sociedade Civil; 

4.Desenvolvimento do sistema de saúde: o caso brasileiro; 

5.Educação, Estado e Cidadania; 

6.Estado e Segurança. 

 

Critérios de Avaliação 

A avaliação será processual, valorizando-se a participação em  atividades desenvolvidas nos 

diferentes espaços que contribuem para a formação do egresso do curso. Apresenta-se de 

forma diversificada: provas escritas; trabalhos individuais e em grupo sob a forma de 

seminários; atividades extraclasse como visita a empresas e instituições públicas. 

 

Bibliografia Básica 

BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: J. 

Zahar, c2003. 141 p.  

COSTA, Indio da. Administração pública no século XXI: foco no cidadão. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2008. 63 p.  

MARTINS, Paulo Emílio Matos; PIERANTI, Octavio Penna (Org.). Estado e gestão pública: 

visões do Brasil contemporâneo . 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 339 p.  

 

Bibliografia Complementar 

ARNS, Paulo Evaristo. A violência em nossos dias. São Paulo: Salesiana Dom Bosco, 1983. 

100 p. . 

FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 4 .ed. Rio 

de Janeiro: Globo, 2008.  
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HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e fronteiras. 3.ed. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1994. 301 p.  

JACOBI, Pedro Roberto. Políticas sociais e ampliação da cidadania. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Fundação Getúlio Vargas, 2002.  

REIS, Jorge Renato dos; LEAL, Rogério Gesta (Org.). Direitos sociais e políticas públicas: 

desafios contemporâneos. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2007. v. 

 

 

26. Disciplina: Análise e Gestão de Projetos Públicos – 60 horas – 04 créditos 

 

Ementa  

Método GPD. Sistemática de monitoramento e avaliação de projetos públicos; O uso do papel 

dos indicadores; Tipologia de avaliação: desempenho, processo e produto; Passo essencial 

para o processo de avaliação de resultados de projetos, programas e políticas; Principais 

estratégias de avaliação. 

 

Objetivo  

Habilitar os alunos nos principais fundamentos teóricos, metodológicos e operacionais da 

concepção, elaboração e gerenciamento de projetos públicos de desenvolvimento regional. 

  

Conteúdo programático 

1.Análise dos fatores de sucesso dos projetos; 

2.Definição e aplicação de métodos adequados;  

3.Ampliação da competência de instituições e pessoas;  

4.Metodologia: compreensão do método GPD – Gerenciamento de Projetos de 

Desenvolvimento;  

5.Avaliação e Análise; 

6.Formulação de indicadores;  

7.Identificação dos possíveis parceiros; 

8.Comunicação do projeto; 

9.Tipos de recursos e fontes de financiamento; 

10.Orçamento do projeto; 
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11.Cronograma de atividades; 

12.Cronograma de desembolso; 

13.Planejamento e administração do projeto: planejamento de projetos Orientados para 

Objetivos; 

14.Técnicas participativas de planejamento – ZOPP (Ziel Orientierte Projekt Planung); 

15.PMBOK®  (A Guide To The Project Management Body Of Knowledge); 

16.Enfoque gerencial; 

17.Compreensão do embasamento teórico conceitual das características específicas dos 

projetos de desenvolvimento; 

18.Sustentabilidade do projeto; 

19.Um Guia do Conjunto de Conhecimento do Gerenciamento de Projetos. 

 

Critérios de Avaliação 

A avaliação será processual, valorizando-se a participação em  atividades desenvolvidas nos 

diferentes espaços que contribuem para a formação do egresso do curso. Apresenta-se de 

forma diversificada: provas escritas; trabalhos individuais e em grupo. 

 

Bibliografia Básica 

PFEIFFER, Peter. Gerenciamento de projetos de desenvolvimento: conceitos, instrumentos e 

aplicações. Rio de Janeiro, RJ: Brasport, 2005. 182 p.  

WOILER, Samsão; MATHIAS, Washington Franco. Projetos: planejamento, elaboração e 

análise. 2.ed. 3° reimpressão de 2011. São Paulo: Atlas, 2011. 288 p.  

XAVIER, Carlos Magno da Silva. Gerenciamento de projetos: como definir e controlar o 

escopo do projeto. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 259 p.  

 

Bibliografia Complementar  

CUKIERMAN, Zigmundo Salomão; DINSMORE, Paul Campbell. Administração de 

projetos: caracterização e problemática - uma abordagem administrativa. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara, 19--. 144 p.  

KEELING, Ralph. Gestão de projetos: uma abordagem global. São Paulo: Saraiva, 2002. 

xviii, 293 p.  
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LILENBAUM, Moysés J. Modelo PERT-CPM: sistemática de sua aplicação à administração 

de projetos . Rio de Janeiro: [s. n.], 1972. 12 v.  

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração de projetos: como transformar ideias 

em resultados. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2010. xxiii, 396 p. 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 13. ed. São 

Paulo: Atlas, 2011. 94 p.  

 

 

27. Disciplina: Projeto Integrador IV – 30 horas – 02 créditos 

 

Ementa  

Seminários de mapeamento dos processos, ferramentas e técnicas para análise e gestão de 

projetos públicos, através do método GPD – Gerenciamento de Projetos de Desenvolvimento. 

 

Objetivo 

Acompanhar a inserção das ferramentas do método GPD nos projetos elaborados pelos alunos 

e analisar sua funcionalidade. 

 

Conteúdo Programático 

1.Extensão das ferramentas gerenciais do método GPD; 

2.Instrumentos de planejamento: escopo (o planejamento do escopo); 

3.Aplicação WBS (Work Breakdown Structure) e Quadro lógico; 

4.Aplicação Organograma e Quadro de Atribuições; 

5.Aplicação Gráfico de Gant; 

6.Aplicação Diagrama de Pert; 

7.Gerenciamento dos stakeholders internos e externos; 

8.Finalização do Projeto; 

9.Aceitação e encerramento do projeto – Revisões necessárias; 

10;Processo de controle de alterações do escopo: resultados do processo de controle de 

alterações do escopo; 

11.Revisões. 
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Critérios de Avaliação 

A avaliação será processual, valorizando-se a participação em  atividades desenvolvidas nos 

diferentes espaços que contribuem para a formação do egresso do curso. Apresenta-se de 

forma diversificada: provas escritas; trabalhos individuais e em grupo. 

 

Bibliografia Básica 

PFEIFFER, Peter. Gerenciamento de projetos de desenvolvimento: conceitos, instrumentos e 

aplicações. Rio de Janeiro, RJ: Brasport, 2005. 182 p.  

WOILER, Samsão; MATHIAS, Washington Franco. Projetos: planejamento, elaboração e 

análise. 2.ed. 3° reimpressão de 2011. São Paulo: Atlas, 2011. 288 p.  

XAVIER, Carlos Magno da Silva. Gerenciamento de projetos: como definir e controlar o 

escopo do projeto. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 259 p. 

 

Bibliografia Complementar  

CUKIERMAN, Zigmundo Salomão; DINSMORE, Paul Campbell. Administração de 

projetos: caracterização e problemática - uma abordagem administrativa. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara, 19--. 144 p.  

KEELING, Ralph. Gestão de projetos: uma abordagem global. São Paulo: Saraiva, 2002. 

xviii, 293 p. LILENBAUM, Moysés J. Modelo PERT-CPM: sistemática de sua aplicação à 

administração de projetos . Rio de Janeiro: [s. n.], 1972. 12 v.  

VALERIANO, Dalton L. Moderno gerenciamento de projetos. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2005. 254 p.  

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 13. ed. São 

Paulo: Atlas, 2011. 94 p.  
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6.4 Atividades Complementares 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES: REGULAMENTO, NORMAS E 

FORMULÁRIO 

 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO 

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA 

 

Art. 1º - As atividades complementares obrigatórias são meios para fornecer aos alunos uma 

maior responsabilidade para incrementar sua própria aprendizagem, possibilitando-lhes 

oportunidades de explorarem seus próprios interesses, contemplando elementos de 

fundamentação essencial no seu campo do saber ou profissão, no sentido do indivíduo 

aprender a aprender e através da educação contínua manter-se atualizado.  

 

Art. 2º - As atividades complementares buscam promover no aluno a competência do 

desenvolvimento intelectual e profissional autônomo e permanente, estimulam a análise 

crítica e desenvolvem dimensões éticas e humanísticas, promovendo atitudes e valores 

orientados para a cidadania. 

 

Art. 3º - As novas Diretrizes curriculares preveem ações que estão perfeitamente 

contempladas pelas Atividades Complementares obrigatórias: 

§1° - O aluno é responsável por seu aprendizado, o que inclui a organização de seu tempo e a 

busca de oportunidades para aprender. 

§2° - O currículo é integrado e integrador e fornece uma linha condutora geral, no intuito de 

facilitar e estimular o aprendizado. 

§3° - A FAMIPE oferecerá uma variedade de oportunidades de aprendizado através de 

laboratórios, experiências, biblioteca e acesso a meios eletrônicos. 

§4° - O aluno, desde o primeiro período, é inserido em atividades práticas relevantes para a 

sua futura vida profissional. 

§5° - O conteúdo curricular contempla os problemas mais frequentes e relevantes a serem 

enfrentados na vida profissional. 



 

151 
 

§6° - O aluno é constantemente avaliado em relação a sua capacidade cognitiva e ao 

desenvolvimento de habilidades necessárias à profissão. 

§7° - O currículo é maleável e pode ser modificado pela experiência. 

§8° - O trabalho em grupo e a cooperação interdisciplinar e multiprofissional são estimulados. 

§9° - A assistência ao aluno é individualizada, de modo a possibilitar que ele discuta suas 

dificuldades com profissionais envolvidos com o gerenciamento do currículo e outros, quando 

necessário. 

 

Art. 4º - A carga horária mínima obrigatória para as Atividades Complementares do Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão Pública é de 120 (cento e vinte) horas. 

 

Art. 5º - Os alunos transferidos de outras instituições que não tenham participado de 

Atividades Complementares Obrigatórias deverão cumprir um número de horas proporcionais 

ao número de períodos cursados.  

 

Art. 6º - O não cumprimento da carga horária prevista inviabiliza a participação do aluno no 

ato regular e coletivo de colação de grau para obtenção do diploma. 

 

Art. 7º - Consideram-se Atividades Complementares participações em cursos, seminários, 

simpósios, congressos, conferências e palestras independente de terem sido realizados na 

FAMIPE ou fora dela, ou outros casos previstos nas Normas Gerais paras as Atividades 

Complementares. 

 

Art. 8º - Os comprovantes de participação do aluno nas respectivas Atividades 

Complementares deverão ser protocolados no último período letivo, juntamente com 

requerimento solicitando o aproveitamento das atividades realizadas. 

 

Art. 9º - No caso de transferência e/ou reingressos, as disciplinas cursadas na Instituição de 

origem não aproveitadas no currículo da FAMIPE, para efeito de inclusão em histórico 

escolar, podem, a partir de uma análise criteriosa, serem consideradas Atividades 

Complementares Obrigatórias. 



 

152 
 

Art. 10º - Para a integralização da carga horária correspondente às Atividades 

Complementares Obrigatórias serão considerados os valores determinados pelo formulário em 

anexo.  

Parágrafo único – Compete à Coordenação do Curso encaminhar à Secretaria dos Cursos as 

comprovações das atividades de que trata este artigo. 

 

Art. 11° - O presente regulamento só pode ser alterado pelo voto da maioria absoluta dos 

membros do Colegiado de Curso. 

 

Art. 12° - Compete ao Colegiado de Curso dirimir dúvidas referentes à interpretação deste 

regulamento, assim como suprir as suas lacunas, expedindo os atos complementares que se 

fizerem necessários. 

 

Art. 13° - Este regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo Colegiado de Curso, 

revogadas as disposições em contrário, devendo os itens das atividades complementares ser 

revistos semestralmente. 

 

 

NORMAS GERAIS PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO 

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTAO PUBLICA 

 

 

Art. 1° - As Atividades Complementares integram a parte flexível do currículo do Curso, 

sendo o seu integral cumprimento indispensável para a obtenção do diploma. 

 

Art. 2° - As Atividades Complementares são orientadas pela Coordenação do Curso. 

 

Art. 3° - As Atividades Complementares, de livre escolha do aluno, dentro ou fora da 

FAMIPE, correspondem às seguintes atividades, com a respectiva carga horária: 

Itens ATIVIDADE HORAS ACEITO 
NÃO 

ACEITO 
RUBRICA 

1.  Conferência 10    
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2.  
Conhecimento Adquirido no Trabalho na 

atividade pública (por semestre) 10    

3.  Congresso como membro organizador 20    

4.  Congresso / Fórum como palestrante 20    

5.  Congresso / Fórum como participante 20    

6.  Curso de Extensão (acima de 80 horas) 20    

7.  Curso de Extensão (até 40 horas) 10    

8.  Curso de Extensão (entre 41e 80 horas) 15    

9.  Dirigente do Centro Acadêmico 10    

10.  Seminários, Jornadas, Encontros, workshops 10    

11.  Estágio Extracurricular (por semestre) 10    

12.  Estágio Disciplinar não concursado 10    

13.  
Laboratório de Políticas Públicas (fora da hora 

disciplinar) 40    

14.  Membro do Colegiado (por semestre) 20    

15.  Palestra como Participante 10    

16.  Presidente do Centro Acadêmico (por semestre) 10    

17.  Programa de Extensão Universitária Comunitária 10    

18.  
Programa de extensão universitária não 

comunitária 10    

19.  Programa de Iniciação Científica não Curricular 10    

20.  Programa de monitoria voluntária (por semestre) 20    

21.  
Programa de Pesquisa como participante da 

pesquisa 30    

22.  Representante de Turma 10    

23.  Representante discente no CONSEPE 10    

24.  Representante discente no CONSU 10    

25.  Seminário / Encontro como membro organizador 20    

26.  Seminário / Encontro como palestrante 20    

27.  Seminário / Encontro como participante 10    

28.  Simpósio como membro organizador 20    
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29.  Simpósio como palestrante 20    

30.  Simpósio como participante 10    

31.  Visitas Técnicas 20    

 TOTAL DE HORAS INTEGRALIZADAS     

 

§1° - O aluno deve cumprir, entre o primeiro e o último período letivo do Curso, a carga 

horária total de 120 (cento e vinte) horas de Atividades Complementares. 

§2° - O cumprimento da carga horária total das Atividades Complementares deve ser 

realizado nos quatro semestres letivos do Curso. 

§3° - Cabe ao Coordenador do Curso orientar o aluno na frequência e certificação dessas 

atividades, em instância final, para o respectivo Colegiado do Curso. 

 

Art. 4° - As Atividades Complementares devem atender à seguinte norma geral: 

I – A validação de qualquer das atividades, definidas no artigo anterior, depende de prévia 

aprovação do Coordenador do Curso. 

. 

Art. 5° - O conhecimento adquirido pelo aluno na educação profissional ou no mundo do 

trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação, de acordo com as 

seguintes normas gerais: 

I – O aluno pode requerer Certificação de Conhecimento Adquirido no Trabalho para 

aproveitamento em Atividades Complementares, nos prazos estabelecidos no calendário 

escolar; 

II – O requerimento dever ser instruído, sempre que possível, com documentos que facilitem a 

decisão a respeito do pedido, assim como informações que o aluno julgar conveniente anexar 

que comprove a atividade de gestão no setor público; 

III – O processo de certificação será desenvolvido por comissão, designada pelo Coordenador 

do Curso, composta de, no mínimo, três professores, em condições de avaliar as habilidades e 

competências adquiridas pelo aluno; 

IV – A comissão deliberará pela maioria simples de seus membros, avaliando o aluno 

segundo as normas regimentais da avaliação da aprendizagem, atribuído-lhe nota de zero a 

dez, em parecer conclusivo. 
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V – Será considerado apto e receberá o Certificado de Conhecimento Adquirido no Trabalho, 

para aproveitamento em Atividades Complementares o aluno que obtiver nota igual ou 

superior a sete. 

VI – O aluno, aprovado na forma do parágrafo anterior, terá aproveitamento de estudos na 

atividade. 

VII – O parecer conclusivo da comissão será submetido à apreciação do Coordenador de 

Curso e à homologação do Colegiado do Curso. 

VIII – Homologado o parecer, o mesmo será encaminhado a Secretaria Geral dos Cursos. 

IX – No caso de indeferimento, o processo será arquivado. 

§1° - O aluno tem direito a recorrer de decisão que lhe seja contrária, no prazo máximo de 

cindo dias do conhecimento do ato. 

§2° - O Recurso deve ser encaminhado ao Colegiado do Curso. 

§3° - O Colegiado de Curso poderá expedir normas complementares para a certificação. 

 

Art. 6° - Nas transferências e/ou reingressos, as disciplinas cursadas na Instituição de origem 

não aproveitadas no currículo da FAMIPE, para efeito de inclusão em histórico escolar, 

podem, a partir de uma análise criteriosa, serem consideradas Atividades Complementares 

Obrigatórias, ouvido o Colegiado do Curso.  

 

Art. 7º - Estas normas entram em vigor após sua aprovação pelo Colegiado de Curso, 

revogadas as disposições em contrário.   
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6.5 Relação de Disciplinas Optativas 

 

1. Libras – 60 horas – 04 créditos; 

2. Comportamento Organizacional – 60 horas – 04 créditos 

3. Poder e Desenvolvimento Local – 60 horas – 04 créditos; 

4. Planejamento Urbano – 60 horas – 04 créditos; 

5. Políticas e Tecnologias Educacionais – 60 horas – 04 créditos; 

6. Planejamento em Saúde Pública – 60 horas – 04 créditos. 

 

 

6.6 Projetos Integradores 

 

MANUAL DE FUNCIONAMENTO E ELABORAÇÃO 

 

a) APRESENTAÇÃO 

A prática pedagógica do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública busca o 

desenvolvimento de competências e a capacidade de integração destas competências; 

portanto, a avaliação dos conteúdos das disciplinas será agregada à avaliação dos projetos 

integradores.  

Os projetos integradores têm significância idêntica aos resultados de outras disciplinas 

do curso ao qual não estão inseridos, inclusive para a obtenção da certificação de qualificação 

profissional, o que promove o desenvolvimento das competências e a integração dos 

conhecimentos.  

A prática pedagógica do curso prevê que as avaliações das disciplinas sejam realizadas 

individualmente e/ou coletivamente pelos alunos e ministradas por professores especializados 

nas diversas áreas do conhecimento, os projetos integradores compõem algumas disciplinas 

do curso. 

Os projetos integradores possibilitam a visão crítica e integrada dos conhecimentos, 

buscando a constante inovação, criatividade, adaptação e identificação de oportunidades e 

alternativas na gestão das organizações. O modelo de integração de conhecimentos permite o 

desenvolvimento de competências a partir da aprendizagem pessoal e não somente o ensino 

unilateral. Os projetos integradores procuram estabelecer a ambientação da aprendizagem, 
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estimulando a resolução de problemas organizacionais, capacitando e ampliando as 

alternativas para gestão e melhoria das práticas organizacionais. 

O escopo dos projetos integradores é definido para que o aluno possa aplicar num 

mesmo trabalho, saberes adquiridos, dentro e fora do ambiente acadêmico. O escopo é criado 

em forma de desafio ao aluno, procurando desenvolver a visão crítica e sistêmica de 

processos, a criatividade, a busca de novas alternativas, o empreendedorismo governamental  

e a capacidade de interpretar a administração pública e identificar oportunidades, a gestão, o 

planejamento, além das condições para o autoconhecimento e avaliação.  

Os projetos permitem o acompanhamento do desenvolvimento das competências 

apresentadas ao longo dos módulos, aproximando alunos e professores na construção do 

conhecimento e prática organizacional.  

A avaliação é feita através da aplicação de instrumentos pertinentes às características do 

desenvolvimento das disciplinas de: projeto integrador I, II. III e IV, através de pesquisa 

aberta, estudos de caso, desenvolvimento de projetos de intervenção, inclusive usando do 

GPD - Gerenciamento de Projetos de Desenvolvimento na simulação na implementação de 

projetos e estudos técnicos, que serão propostos e acompanhados pelos professores das 

disciplinas e pela Coordenação do Curso.  

Para compor toda a estrutura dos Projetos Integradores, ao longo do Curso, através das 

disciplinas de Projeto Integrador I, II, III e IV, os alunos desenvolvem uma identidade própria 

para cada módulo ao aproximar os conteúdos teóricos ao mundo do trabalho, e, ainda, por 

meio da relação interdisciplinar, permitindo a superação da fragmentação dos conhecimentos, 

que atende às necessidades organizacionais da contemporaneidade, à construção do perfil 

profissional e ao desenvolvimento de habilidades e competências, desenvolvendo a 

capacidade de reflexão. 

 

b) OBJETIVOS DOS PROJETOS INTEGRADORES NO CURSO 

Os projetos integradores têm por objetivo integrar os conhecimentos nas áreas 

específicas do curso e a prática, promovendo o desenvolvimento de competências, ou seja, a 

capacidade pessoal de mobilizar, articular e colocar em ação conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas 

pelo desenvolvimento tecnológico. 
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Os objetivos gerais dos projetos integradores do Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão Pública: 

Ambientação com o mercado de trabalho; 

Legitimação dos conceitos face às práticas organizacionais; 

Oportunizar reflexão sobre as competências em desenvolvimento; 

Desenvolver habilidades de pesquisa e interpretação de dados e informações; 

Despertar o senso prático e o interesse pela pesquisa no exercício profissional; 

Promover integração e cooperação tecnológica entre a academia e o mercado de trabalho; 

Incentivar a criatividade e os talentos pessoais e profissionais; 

Identificar oportunidades de negócios e novas alternativas para a gestão pública; 

Interação com os conhecimentos acadêmicos e a aplicação no trabalho. 

 

b.1) Objetivos Específicos dos Módulos III e IV 

Fundamentar e realizar a análise, que subsidiará as demais fases do projeto a ser apresentado; 

Definir claramente o escopo do projeto; 

Fundamentar e realizar as análises pertinentes a fase de concepção do projeto; 

Sintetizar os dados obtidos, analisando todos os elementos que o compõem. 

 

c) FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS INTEGRADORES NO CURSO 

Os projetos integradores funcionam como forma de avaliação individual das disciplinas 

que o integram. A nota é auferida e expressa em grau numérico, de acordo com Regimento da 

FAMIPE. 

A carga horária para os projetos integradores foi distribuída segundo o desenvolvimento 

de competências ao longo dos módulos do curso. O cumprimento da carga horária dos 

projetos integradores é validado pela realização de trabalho elaborado, aprovado conforme 

orientação e cronograma das disciplinas, devendo o aluno atestar as horas através de 

cronograma de atividades, conforme modelo que consta neste manual.. 

Cada disciplina definirá os prazos, segundo seu cronograma, para envio dos projetos. A 

disciplina também terá o apoio dos professores através e-mails para orientação dos trabalhos. 

Os projetos integradores do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública foram 

organizados ao longo dos módulos, como disciplinas que integram a matriz curricular do 

curso. 
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Estão distribuídos nos módulos da seguinte forma: 

 

Módulo I: Seminário de Integração Curricular I (60 horas – 04 créditos); 

Módulo II: Seminário de Integração Curricular II (60 horas – 04 créditos); 

Módulo III: Seminário de Integração Curricular III (60 horas – 04 créditos); 

Módulo IV: Seminário de Integração Curricular IV (30 horas – 02 créditos). 

 

d) ESTRUTURA DOS PROJETOS INTEGRADORES 

Capa: deve conter o nome da IES, o título da obra, o nome do autor, área de concentração, 

local e data. 

Folha de Rosto: repetem-se os elementos da capa e inclui-se a disciplina e o nome do 

professor disciplina. 

Resumo (máximo 10 linhas): condensação do estudo mencionando as principais contribuições 

do trabalho para a sociedade científica e leitores em geral.  

Sumário: enumera as divisões dos capítulos e numeração das páginas na ordem em que se 

sucedem no decorrer do texto. 

Listas: de tabelas, gráficos, figuras etc. 

Introdução: Apresentação do tema; justificativa do tema escolhido; objetivos gerais e 

específicos; problema pesquisado; definições, categorias e conceitos utilizados. Perguntas que 

se bem respondidas ajudam na execução desta parte do trabalho: De que trata o assunto? Qual 

a situação-problema levantada? Em que se fundamenta o estudo? Qual o objetivo do 

pesquisador? Qual o relato histórico do problema? 

Corpo do Trabalho: Desenvolvimento do trabalho propriamente dito, dividido em partes a 

serem definidos de acordo com sua necessidade. Devem seguir uma ordenação lógica das 

ideias. Nos módulos III e IV, também devem expressar as ferramentas do GPD. 

Desenvolvimento do Tema: Descrição e documentação de todas as atividades de pesquisa.  

Metodologia: Tipo de pesquisa; apresentação e justificativa do método escolhido; descrição 

da população; descrição, justificativa e maneira de selecionar a amostra; apresentação das 

técnicas e material de pesquisa (colocar em anexo cópia do instrumento de coleta de dados); 

limitações da pesquisa. 

Análise dos Resultados: A descrição dos dados obtidos pode ser apresentada por meio de 

tabelas, quadros, gráficos, figuras. 
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Conclusões: A essência do estudo está na conclusão que deverá corresponder aos objetivos do 

trabalho. A conclusão deve ser breve, clara e objetiva, apresentando visão analítica do corpo 

do trabalho. Na conclusão podem ser incluídos: a sua opinião sobre a pesquisa realizada, 

citando aspectos positivos e negativos para seu aprimoramento profissional; as atividades 

mais interessantes; os pontos convergentes e divergentes; o relato das dificuldades 

encontradas com relação aos conhecimentos técnicos e atuação prática. 

Referências: É a relação dos autores e obras consultadas para a elaboração do trabalho. 

Devem constar todas as fontes que realmente foram consultadas, para mostrar o conjunto 

utilizado e para permitir que as pessoas interessadas consultem as fontes utilizadas. 

Anexos: É a parte do trabalho onde se colocam dados elucidativos à compreensão do texto. 

(Tabelas, figuras, gráficos etc). 

Especificações Gráficas: 

Margens: 

Superior: 3 cm 

Inferior: 2 cm 

Esquerda: 3 cm 

Direita: 2 cm 

Tamanho do Papel: 

A4 – medidas 21,0 cm x 29,7 cm 

Parágrafo:  

Alinhamento: justificado 

Espaçamento: entre linhas: 1,5 linha 

Recuo de parágrafos: 1,5 cm 

Fonte: Times New Roman - Tamanho: 12, exceto para o Resumo, tamanho 10. 

Numeração de Páginas 

Lado direito do cabeçalho e na parte superior. 

Dados de Identificação (folha de rosto) 

Adequar os nomes do relatório, dos alunos, professor orientador do curso, área de 

concentração, número de matrícula, curso, série e turma. 
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e) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este manual, construído pelo Núcleo Docente Estruturante – NDE e aprovado pelo 

Colegiado do Curso, é utilizado para elaboração dos Projetos Integradores, que é um guia para 

a construção e apresentação dos trabalhos das disciplinas que compõem os módulos que 

integram o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, que tem por objetivo integrar os 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso e reforçar a capacidade de solucionar problemas 

no ambiente organizacional, promovendo assim, a aliança entre as disciplinas teóricas e a 

prática organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 


