
 

 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL 

 

 

1. OBJETIVOS DO CURSO 

 

O curso tem por objetivo a qualificação de pessoal de nível superior visando ao 

exercício de atividades gerenciais. Especificamente, pretende: 

a) Capacitar quadros de gestores para atuarem na administração de macro 

(governo) e micro (unidades organizacionais) sistemas públicos; 

b) Capacitar profissionais com formação adequada a intervirem na realidade 

social, política e econômica; 

c) Contribuir para a melhoria da gestão das atividades desempenhadas pelo 

Estado brasileiro, no âmbito federal, estadual e municipal; 

d) Contribuir para que o gestor público desenvolva visão estratégica dos 

negócios públicos, a partir do estudo sistemático e aprofundado da realidade 

administrativa do governo ou de suas unidades produtivas. 

 

2. FINALIDADE DO CURSO 

 

O curso enseja implementar uma proposta de formação de Gestor Público orientada para o 

trabalho. Nesse sentido, o papel reservado ao Curso de Especialização em Gestão Pública 

Municipal é de grande importância, na medida em que os agentes especialistas egressos 

(gestores e formuladores de políticas públicas municipais) estarão capacitados a intervirem 

na realidade social, política e econômica. 

 

 

3. PÚBLICO ALVO 

 

O curso destina-se a portadores de diploma de curso superior que exercem atividades em 

órgãos públicos ou do terceiro setor ou que tenham aspirações ao exercício de função 

pública. 

 

 



4. REQUISITOS 

 

Possuir diploma de Graduação devidamente reconhecido, validado ou revalidado por órgão 

competente do Ministério da Educação ou designado por este. 

 

 

5. PERFIL DO EGRESSO 

 

O profissional formado no Curso de Pós Graduação em Gestão Pública Municipal deverá 

ser capaz de trabalhar e estar habituado às constantes mudanças e exigências de uma 

sociedade contemporânea, para tanto ele receberá uma formação que o deixará apto à 

compreender os conceitos básicos e terminologias nas áreas funcionais chave de 

organização do primeiro (Estado) e terceiro setores nas áreas: gestão, estratégia, operações, 

finanças públicas, recursos humanos e outras. Deverá ser capaz de demonstrar habilidade 

para diagnosticar, analisar e oferecer soluções para situações organizacionais/empresariais 

complexas. E desenvolver habilidades-chave (comunicação oral e escrita, trabalho em 

equipe, liderança) requeridas para uma carreira gerencial de sucesso. Além disso, que 

esteja apto para fazer a integração das áreas funcionais do negócio para permitir tomada de 

decisões acertadas para a organização como um todo. 

Espera-se ainda que o gestor seja capaz de atuar no campo organizacional e de seus 

recursos, promovendo o equilíbrio entre os objetivos organizacionais, suas disponibilidades 

e os interesses e necessidades dos no geral. Para tal, exige-se que o Gestor seja capaz de 

pensar em novas formas de organização (tanto nos seus aspectos estruturais como nos 

funcionais), compatíveis com um ambiente em que a participação no processo decisório e a 

crescente responsabilidade das organizações com o desenvolvimento humano parecem 

constituir-se em condições essenciais para a obtenção de sucesso.  

E na área de estudos governamentais é imprescindível que o Gestor seja capaz de 

conhecer os processos de formação e desenvolvimento do município em sua inserção no 

processo mais amplo da formação social, bem como a lógica e os procedimentos das ações 

administrativas governamentais, seja na área financeira e orçamentária, seja no processo de 

formulação e avaliação de políticas públicas em geral, não apenas de modo a cuidar da 

"coisa pública" de modo eficiente, mas, também, responsável, permitindo, assim, a 

manutenção de relações harmônicas entre o setor público, de um lado, e o privado e a 

sociedade civil organizada, de outro, no âmbito das responsabilidades sociais do Estado. 

 

 

6. ÁREA DE ATUAÇÃO 

 



Área de Gestão Administrativa de macro (governo) e micro (unidades organizacionais) 

sistemas públicos. 

 

 

7. APTIDÕES DESEJÁVEIS 

 

Exige-se que o profissional seja responsável pela condução das organizações públicas 

tenha desenvolvido sua criatividade, seu espírito critico e a sua capacidade de produção de 

novos conhecimentos. 

 

8. DURAÇÃO DO CURSO 

 

O Curso de Especialização em Gestão Pública Municipal terá carga horária de 495 horas 

com duração de 18 (dezoito) meses, incluindo cumprimento de créditos e elaboração de 

monografia. 

 
 
9. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 
 
O curso será desenvolvido em três módulos: um básico,  um específico e outro de  

Orientação que se refere ao  Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

9.1 - Módulo Básico 

O módulo básico será o núcleo comum para todas as habilitações. É composto por 

nove disciplinas, perfazendo um total de 240 horas: 

 

Ord. Disciplina C.H. 

1 Metodologia de aprendizagem em EaD 15 

2 Metodologia de Estudo e Pesquisa em Administração 15 

3 Estado, Governo e Mercado 30 

4 O Público e o Privado na Gestão Pública 30 

5 Desenvolvimento e Mudanças no Estado brasileiro 30 

6 Políticas Públicas 30 

7 Planejamento Estratégico Governamental 30 

8 O Estado e os Problemas Contemporâneos 30 

9 Indicadores Socioeconômicos na Gestão Pública 30 

- TOTAL DE HORAS/AULA 240 



 
 

9.2 - Módulo Específico: Gestão Pública Municipal 

O módulo específico é composto por sete disciplinas, perfazendo um total de 210 

horas: 

 

Ord. Disciplina C.H. 

01 Plano Diretor e Gestão Urbana 30 

02 Gestão Tributária 30 

03 Gestão de Redes Públicas e Cooperação 30 

04 Gestão Democrática e Participativa 30 

05 Gestão Logística 30 

06 Elaboração e Avaliação de Projetos 30 

07 Processos Administrativos 30 

 TOTAL DE HORAS DO MÓDULO 210 

 
9.3 - Módulo Orientação: Trabalho de Conclusão de Curso 
O módulo orientação e elaboração de monografia é composto por uma disciplina, 
perfazendo o total de 45 horas: 
 

Ord. Disciplina C.H. 

1 Orientação e Trabalho de Conclusão de Curso 45 

 
 
 
10. FORMA DE INGRESSO 

 

A seleção é feita por Processo Seletivo. As informações sobre o Processo Seletivo serão 

divulgadas no site do Ifes - http://www.ifes.edu.br e no site do CEAD - http://cead.ifes.edu.br, 

em cursos oferecidos.  

Telefone (27) 3348-9204. 

    
 
 
 
 
 


