Pós-Graduação

PLANO DE CURSO
Pós-Graduação - Especialização em Gestão Pública
Coordenação: Larissa Neves Costa
Duração

Dia e horário das aulas

Agosto/2015 a Janeiro/2017
18 meses

1 Encontro mensal
Sexta-feira, 19h às 22h30min
Sábado, 8h às 18h40min
Domingo, 8h às 12h20min

Carga horária

360h

1. Informações Gerais
O curso de pós-graduação (Lato Sensu) em Gestão Pública do IVEDUC foi desenvolvido para atender
uma demanda existente de profissionais provenientes especificamente da esfera pública, carentes de
conhecimentos especializados, indispensáveis ao bom desempenho das atividades da administração
pública.
O curso proporcionará aos discentes, oportunidades de aprimorar, atualizar e adquirir conhecimentos,
competências e habilidades gerenciais, sob a égide de uma gestão ética, orientada para a prestação
de serviços públicos de qualidade, primando pela responsabilidade social. O aprimoramento das
políticas públicas e a doação de novos procedimentos administrativos exigem cada vez mais
profissionais especializados e/ou preparados para as necessidades das organizações, encarando o
desafio de manter a gestão pública à frente dos novos avanços.
O curso irá especializar profissionais na área de políticas públicas, dentro da abordagem teórica e
prática, embasadas nos aspectos fundamentais da responsabilidade social, do compromisso com a
ética e análise da administração, monitoramento e planejamento de políticas públicas. Por meio de
iniciativas que propiciem a criação de um espaço favorável à exposição de experiências profissionais,
será estimulada a análise em conjunto dos problemas enfrentados bem como a formulação coletiva
das respectivas soluções.
2. Objetivos
Contribuir diretamente para a formação e aperfeiçoamento dos gestores e servidores públicos,
possibilitando a implementação de políticas voltadas para o desenvolvimento econômico e social, sob
uma perspectiva gerencial adequada às particularidades locais e regionais;
Instrumentalizar os gestores públicos para o exercício de uma administração justa, transparente, com
foco nos resultados e orientada ao cidadão;
Desenvolver estudos de análise, administração, monitoramento e planejamento público que
potencializem os resultados da aplicação de recursos públicos;
Disseminar noções sobre a gestão administrativa, financeira e tributária do Estado, aplicáveis à
formulação, execução e controle das políticas públicas;
Desenvolver habilidades à elaboração de estudos, diagnóstico e pesquisa aplicada em políticas
públicas;
Habilitar o profissional para atuar na elaboração, execução, garantia e manutenção das políticas
públicas, desigualdade social e atenção aos valores democráticos.
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3. Público alvo
O curso é dirigido aos portadores de diploma de nível superior que atuam no setor público como
gestores públicos, agentes públicos, agentes políticos, bem como para profissionais da área de ciências
sociais aplicadas, professores, gestores escolares, dentre outros.
4. Competência dos egressos
Ao final do curso de gestão pública do IVEDUC, o profissional terá o perfil que inclui conhecimentos de
legislação, planejamento, organização e controle da administração pública, além de uma visão
estratégica de políticas públicas com foco em resultados potencializados. Este profissional terá maior
capacidade de reflexão, análise e síntese para a tomada de decisão.
5. Grade de Disciplinas, Docentes e Encontros
DISCIPLINA (20h)

1

Leitura, Interpretação
e Produção de
Textos no Setor
Público

2

Administração
Pública e Direito
Administrativo

3

Metodologia da
Pesquisa e da
Produção Científica

4

Coaching: ferramenta
para alavancar
resultados na
Administração
Pública

5

Fundamentos,
Gestão e Avaliação
de Políticas Públicas

6

Direito Universal,
Legislação e Missão
da Prefeitura

7

Ética e Cidadania

8

Empreendedorismo:
uma ferramenta para
inovar a gestão
pública

9

Estado Brasileiro e
suas Transformações

OBJETIVO
Desenvolver competências para permitir a interpretação,
bem como a produção de textos, a partir da perspectiva de
que a essas práticas são eficazes mecanismos para a
transformação social. Ainda, noções sobre Redação Oficial.
Os textos a serem utilizados são os de uso recorrente no
setor público, tais como Leis, Decretos, Portarias,
Instruções Normativas, dentre outros.
Compreender a administração pública e a atividade dos
seus integrantes: os órgãos, entidades, agentes e
atividades públicas, sob a perspectiva do interesse público.
Tornar o aluno apto a reconhecer o papel do processo de
construção do conhecimento científico, capacitando-o a
empregar o raciocínio lógico no desenvolvimento de
trabalhos científicos, em conformidade com as regras da
redação científica e normas e padrões de trabalhos de
especialização, segundo a Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT.

PROFESSOR

DATA (Previsão)

Profª Mestre
Isabel Ana

28, 29 e 30 de
agosto de 2015

Prof
Especialista
Thales Perrone

25, 26 e 27 de
setembro de
2015

Prof Mestre
Renato
Almeida

23, 24 e 25 de
outubro de 2015

Familiarizar o aluno com os conceitos básicos do Coaching,
27, 28 e 29 de
Profª Mestre
bem como habilitá-lo a utilizar as técnicas do Coaching
novembro de
Mara Suassuna
para potencializar resultados na administração pública.
2015
Analisar o conceito de política pública (policy) e de suas
relações com a política (politics); distinguir as principais
perspectivas teóricas e modelos de análise no campo;
identificar e problematizar as etapas do ciclo das políticas
públicas; discutir aspectos relacionados à continuidade e
mudança das políticas públicas; compreender os desafios
da produção de políticas públicas no Brasil contemporâneo.
Abordar, a partir da perspectiva dos direitos individuais e
coletivos, o papel do município a luz da Constituição
Federal de 1988, o Direito Municipal Brasileiro, as origens,
organização e evolução dos municípios.
Trabalhar o conceito de moral, ética, cidadania, respeito,
valores universais, temas éticos fundamentais, liberdade,
justiça, respeito, solidariedade, ética no serviço público,
dentre outros.
Conceituar o empreendedorismo e seu papel no
desenvolvimento da economia, da sociedade e do setor
público, no Brasil e no mundo, apresentando o perfil do
empreendedor e as principais ferramentas de que dispõe
para desenvolver seus objetivos, contribuindo para a
inovação da gestão pública.
Compreender as principais dimensões que definem o papel
do Estado na sociedade contemporânea, as mudanças
políticas e institucionais recentes nas relações entre Estado
e sociedade, as dimensões estruturais da sua atuação,
bem como as principais macroinstituições que compõem o
Estado e os sistema político brasileiro pós-Constituição de
1988.

Profª Mestre
Silvana Cruz
Fuini

18,19 e 20 de
dezembro de
2015

Prof Mestre
Einstein
Paniago

22, 23 e 24 de
janeiro de 2016

Prof. Doutor
Emiliano
Rivello

26, 27 e 28 de
fevereiro de 2016

Prof. Mestre
Altair Camargo

18, 19 e 20 de
março de 2016

Profª
Especialista
Maria D’
Abadia de
Oliveira Borges
Brandão

15, 16 e 17 de
abril de 2016
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DISCIPLINA (20h)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

OBJETIVO
Analisar a implementação e a gestão do marketing de
relacionamento e de serviços, apontando seus desafios e
pontos críticos. Abordará também o marketing pessoal,
incluindo técnicas para falar em público e a importância da
ética e da cidadania como elementos norteadores da
atuação no setor público.
Identificar a relação existente entre governo e
Planejamento e
planejamento; diferenciar aspectos e necessidades do
Gestão Estratégica
planejamento público municipal; identificar questões
Municipal
conceituais do planejamento e gestão estratégica, a
importância e as possibilidades de uma gestão estratégica.
Trabalhará a Gestão Estratégica nos Órgãos Públicos, fator
essencial para a diferenciação de qualquer instituição, seja
Gestão Estratégica
ela pública ou privada. Abordará também os subsistemas
de Pessoas
de gestão de pessoas: carreira, admissão, retenção de
talentos, desenvolvimento de pessoal, gestão de pessoas
por competências, dentre outros.
Apresentar e discutir os princípios, as normas e os
instrumentos que afetam a toda a Administração Pública
nacional, a partir da edição da Lei de Responsabilidade
Fiscal; propiciar o conhecimento das normas que
Responsabilidade
disciplinam a conduta dos agentes públicos; apresentar
Fiscal, Fiscalização e uma visão de conjunto dos diversos mecanismos instituídos
Controle na
pela Lei de Responsabilidade Fiscal; destacar o papel ativo
Administração
e as responsabilidades dos gestores na implementação dos
Pública
fins preconizados pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
capacitar os participantes do curso a exercer, com espírito
público e comportamento ético diferenciado, as atribuições
pelas quais respondam, em qualquer organização
governamental.
Licitações e
Capacitar o servidor a conhecer os conceitos e
Contratos na
particularidades do processo de licitação na administração
Administração
pública; abordando o processo licitatório, contratos,
Pública
convênios e consórcios.
Abordar os aspectos institucionais e estatutários das
A importância do
associações e fundações, dos contratos, convênios, das
Terceiro Setor para o imunidades, incentivos fiscais, do Direito Trabalhista e os
Poder Público
voluntários, Gestão das Parcerias Público-Privadas, entre
outros temas.
Elaboração, Gestão e Abordar a concepção e estrutura dos Projetos; o processo
Avaliação de Projetos de elaboração; a identificação de financiadores com viés
de Captação de
municipal (Fundos Públicos, Organismos Multilaterais,
Recursos para os
dentre outros); a avaliação de projetos e financiadores e o
municípios
Sistema de Convênios do Governo Federal – SICONV.
Trabalhar o conceito de desenvolvimento sustentável e sua
importância; as tendências ambientais e humanas de longo
prazo do desenvolvimento sustentável; as áreas de
Desenvolvimento
proteção ambiental no município; planta diretora e meio
Sustentável
ambiente; CONAMA; rede ambiental no município;
conselho municipal de meio ambiente; fundo verde;
conferência Nacional e Internacional de meio ambiente.
Promover a efetiva interdisciplinaridade no
Trabalho de
desenvolvimento do trabalho, de forma a proporcionar
Conclusão de Curso autonomia na atividade de produção de conhecimento
TCC
científico.
Marketing de
Serviços e
Atendimento de
Excelência no Setor
Público

PROFESSOR

DATA (Previsão)

Profª Mestre
Larissa Neves
Costa

20, 21 e 22 de
maio de 2016

Prof Mestre
Luis Maurício
Bessa
Scartezini

24, 25 e 26 de
junho de 2016

Profª
Mestrandro
Gilberto Minasi

29, 30 e 31 de
julho de 2016

Prof.
Especialista
Marcos Borges

26, 27 e 28 de
agosto de 2016

Prof. Mestre
José Augusto

23, 24 e 25 de
setembro de
2016

Profª
Especialista
Lívia Baylão

21,22 e 23 de
outubro de 2016

Prof. Mestre
Felippe
Kopanakis

25, 26 e 27 de
novembro de
2016

Prof. Doutor
José Antônio
Tietzmann

16, 17 e 18 de
dezembro de
2016

A definir em
parceria com o
aluno

Janeiro de 2017

6. Número de vagas
Para o ingresso no curso, são oferecidas 30 vagas.
7. Investimento
São 18 (dezoito) parcelas de R$ 502,00 (quinhentos e dois reais), com vencimento no dia 30 de cada
mês.
O IVEDUC oferece descontos para pagamento antecipado, sendo:
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Pagamentos realizados até o dia 10 de cada mês, o desconto será de R$ 142,00 (cento e
quarenta e dois reais);
 Pagamentos realizados até o dia 20 de cada mês, o desconto será de R$ 103,00 (cento e três
reais);
 Após o dia 20, a parcela volta ao valor normal de R$ 502,00 (quinhentos e dois reais),
acrescidos de juros e multas.
O discente terá disponível, ainda, a bolsa mídia, a ser concedida mensalmente (opcional).
Para associados ao SINDGESTOR, será disponibilizado um desconto de 25% sobre a parcela com
vencimento até o dia 10. Após esta data, os valores voltam ao estipulado neste item.
8. Documentação
 Diploma de graduação ou declaração de conclusão de curso (original e cópia);
 Histórico Escolar da graduação (original e cópia);
 Certidão de Nascimento, CPF e RG (original e cópia);
 Comprovante de endereço residencial com CEP (original e cópia);
 Comprovante do pagamento da matrícula;
 01 foto 3x4.
9. Local do curso e Periodicidade
Na Sede do IVEDUC, na Rua S-1, nº 398, Setor Bueno, Goiânia/Goiás.
O curso será ministrado na forma presencial, através de aulas expositivas, seminários e formação de
grupos de estudos; com encontros mensais, em 1 (um) final de semana por mês, num total 18 (dezoito
meses).
10. Frequência e aproveitamento
De acordo com a Resolução nº 01 de 08/06/2007, do Conselho Nacional de Educação, a frequência
mínima é de 75% (setenta e cinco por cento) de presença em relação à carga horária total do curso e
em cada disciplina, sendo a nota mínima de 7,0 (sete) por disciplina, incluindo o trabalho de conclusão
de curso (TCC).
11. Coordenadora do curso
Ms Larissa Neves Costa
Mestre em Educação pela Universidade Federal de Goiás, tendo como tema de sua dissertação a
educação corporativa no Estado de Goiás. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em
Gestão de Pessoas, atuando principalmente nos seguintes temas: educação corporativa, treinamento
e desenvolvimento, formação, políticas educacionais, gestão escolar, e gestão de recursos humanos.
e-mail: larissa.nevescosta@gmail.com
12. Maiores informações
Local: Coordenação de Pós-Graduação Lato Sensu IVEDUC.
Rua S-1, nº 398, Setor Bueno, Goiânia/Goiás, CEP 74.230-220
Contato: (62) 3998-1300
Site: www.iveduc.com.br
e-mail: faleconosco@iveduc.com.br
(62) 9637-1302
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