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1 IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
 
CNPJ: 10.783.898/0002-56  

RAZÃO SOCIAL: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 

CAMPUS: João Pessoa 

ESFERA ADMINISTRATIVA: Federal 

Site: http://www.ifpb.edu.br/joaopessoa 

Endereço: Av. 1º de Maio, 720 

Bairro: Jaguaribe 

Cidade: João Pessoa - PB 

CEP: 58.015-430 

Telefone: (83) 3612.1266 

Fax: (83) 3612.1266 
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2 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 
 

Nome do Curso: Especialização em Gestão Pública 
 

Área de Conhecimento (CAPES): Ciências Sociais Aplicadas 
 

Forma de Oferta: Educação à Distância (EaD) 
 
Número de Vagas e Oferta do Curso: 250 vagas ofertadas ocasionalmente. Em virtude 

de o curso  estar condicionado ao lançamento de chamadas públicas1  pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no âmbito do Programa Nacional 

de Formação em Administração Pública (PNAP),  a sua periodicidade de oferta está 

condicionada à disponibilidade de recursos publicizados por meio de editais públicos dessa 

entidade. O quantitativo de vagas se refere ao resultado final do Edital CAPES/PNAP nº 

75/2014.. 

 
Público alvo e Categoria: Graduados em cursos de área de Ciências Sociais aplicadas que 

atuem ou pretendam atuar na administração pública em quaisquer de suas esferas 

(municipal, estadual, distrital, federal, autárquica, fundacional, etc) e que residam próximo 

aos Pólos de Itaporanga, Lucena, Mari, Araruna e Taperoá.  Os candidatos podem ser 

externos e/ou internos ao IFPB. 

  
Coordenação do Curso: Professor Msc. Giorgione Mendes Ribeiro Júnior. 

 
Carga horária: 510 horas 

 
Processo Seletivo: Edital Público de Seleção de Candidatos, a ser operacionalizado pela 

Comissão Permanente de Concursos Públicos – COMPEC. O critério de classificação e 

eliminação baseia-se na análise do Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE) emitido pela 

instituição de ensino superior formadora do discente participante da seleção.  

No intuito de melhor direcionar as vagas ao público-alvo acima descrito, a concorrência às 

50 vagas de cada Polo está estratificada em grupos com números de vagas distintos, em 

virtude da área de formação a qual o candidato está inserido (Tabela 1). As vagas foram 

estratificadas da seguinte forma: 

                                                
1 Nas chamadas públicas, a CAPES convoca as instituições públicas de ensino superior (Ipes), 
participantes do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), para a adesão à oferta de cursos 
referentes ao PNAP. 
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• Grupo 01: 26 (vinte e seis) vagas por polo para candidatos graduados na área de 

Ciências Sociais Aplicadas; 

• Grupo 02: 13 (treze) vagas por polo para candidatos graduados na área de 

Engenharia; 

• Grupo 03: 08 (oito) vagas por polo para candidatos graduados não abrangidos nos 

Grupos 01 e 02. 

 
Tabela 1. Estratificação de vagas por área de formação e cotas para pessoas com deficiência. 

Curso Polo 

Vagas na Ampla  
Concorrência 

Cotas 
para 
PcD 

Nº de 
Vagas/Polo 

Grupo 
01 

Grupo 
02 

Grupo 
03 

Especialização 
em Gestão 

Pública 

Araruna 26 13 08 03 50 
Lucena 26 13 08 03 50 

Mari 26 13 08 03 50 
Itaporanga 26 13 08 03 50 

Taperoá 26 13 08 03 50 
Total: 250 

 
Tendo como finalidade a promoção da inclusão social e em cumprimento ao Decreto 

Federal nº 3.298/99 e à Súmula nº 45 da Advocacia-Geral da União (portador de visão 

monocular), são disponibilizadas 5% (cinco por cento) do total de vagas de cada polo para 

Pessoas com Deficiência (PcD), contabilizando 03 vagas por polo e 15 vagas do total do 

curso. 

  
Período de duração do curso: 18 meses 
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3 INTRODUÇÃO 
 

O IFPB foi constituído a partir da integração entre duas instituições: o Centro Federal 

de Educação Tecnológica da Paraíba (CEFET-PB) e a Escola Agrotécnica Federal de Sousa 

(EAF Sousa). O CEFET-PB originou-se da Escola Técnica Federal da Paraíba, antes 

denominada Escola Técnica Industrial, por sua vez, oriunda do Liceu Industrial e este, da 

Escola de Aprendizes Artífices, que pertenceu a um grupo de dezenove instituições criadas, por 

meio do Decreto nº 7.566 de 23 de setembro de 1909, durante o governo do Presidente Nilo 

Peçanha. As instituições tinham por finalidade ofertar um ensino profissional para atender 

gratuitamente aqueles que necessitavam de uma profissão e não podiam pagar pelo ensino. 

Para tanto, a Escola de Aprendizes Artífices – EAA na Paraíba começou a funcionar 

com os cursos que, de acordo com as demandas da época, atendiam aos interesses do mercado, 

isto é, cursos como os de alfaiataria, marcenaria, serralharia, encadernação e sapataria foram 

priorizados e sua realização se dava em conjunto com o então ‘curso Primário’.  

Situada na Capital do Estado, a instituição localizou-se inicialmente no 

Quartel do Batalhão da Polícia Militar, onde funcionou até 1929, quando se transferiu para um 

prédio na Av. João da Mata, no bairro de Jaguaribe. 

Em 1937, por força da Lei nº 378, a Escola transforma-se em Liceu Industrial. Este foi 

destinado ao Ensino Profissional em vários ramos e graus. Cumpre enfatizar que essa norma 

foi a primeira a tratar, especificamente, de Ensino Técnico, Profissional e Industrial. Outro fato 

importante de se mencionar foi a Reforma Capanema (1941), que trouxe mudanças importantes 

para a Educação Brasileira, inclusive no ensino profissional. O Decreto nº 4.127/42, por 

exemplo, transformou o Liceu Industrial em Escola Industrial de João Pessoa, conhecida 

também com a denominação de Escola Industrial Federal da Paraíba, que perdurou até 1959. 

Neste contexto surge a Escola de Economia Doméstica Rural (1955 a 1979), 

denominação primeira da EAF Sousa, que nasceu de iniciativa do sousense, engenheiro civil, 

Carlos Pires Sá, que conseguiu junto à Superintendência do Ensino Agrícola Veterinário 

SEAV, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura, a instalação na cidade do Curso de 

Magistério e Extensão em Economia Rural Doméstica, por meio da Portaria nº 552, de 4 de 

junho de 1955, com o objetivo de formar professoras rurais. 

No início dos anos 60, a já então Escola Técnica Federal da Paraíba (ETF-PB) transfere-

se da Rua João da Mata para um prédio construído na Av. 1º de Maio, 720, hoje, Campus de 

João Pessoa, implantando os Cursos Técnicos em Construção de Máquinas e Motores e o de 

Pontes e Estradas, os primeiros cursos em nível de 2º Grau e que vinham atender a demanda da 
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intensificação do processo de modernização desenvolvimentista do país. Em 1964 foram 

extintas as oficinas de Alfaiataria e Artes em Couro, instalando-se as Oficinas de Artes 

Industriais e Eletricidade. No ano seguinte pela primeira vez, na sua história, a ETF-PB permitia 

a entrada de mulher no seu corpo discente. 

A Lei nº 4.024 de 1961, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, equiparou o ensino 

técnico ao acadêmico, ou seja, os egressos de ambos os ensinos poderiam ingressar no ensino 

superior sob as mesmas condições. 

Em 11 de outubro de 1963, a Escola de Economia Doméstica Rural de Sousa, por 

autorização emanada do Decreto nº 52.666, passou a ministrar o Curso Técnico em 

Economia Doméstica em nível de 2º grau (ou seja, de nível médio). Em 1969, José Sarmento 

Júnior, conhecido como Dr. Zezé, médico sousense, fez doação de uma área de 16.740m2, para 

que fosse construída a “Escola de João Romão”, como era conhecida na época. Em 1970, a 

Escola de Economia Doméstica Rural, de Sousa, se transfere para sua sede definitiva localizada 

na Rua Presidente Tancredo Neves, s/n, Jardim Sorrilândia. 

Em 30 de junho de 1978, com a Lei nº 6.545, três Escolas Técnicas Federais – Paraná, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro - são transformadas em Centros Federais de Educação 

Tecnológica - CEFETs. Esta mudança confere àquelas instituições mais uma atribuição, formar 

engenheiros industriais e tecnólogos. A Escola de Economia Doméstica Rural, de Sousa, por 

meio do Decreto nº 83.935, de 4 de setembro de 1979, tem a sua denominação alterada para 

Escola Agrotécnica Federal de Sousa (EAF Sousa). 

O início dos anos 80 trouxe dois desdobramentos que impactariam significativamente a 

Rede Federal de Educação Tecnológica posteriormente: a oferta dos cursos técnicos especiais, 

hoje chamados de cursos técnicos subsequentes, e o uso de computadores para propósitos 

acadêmicos e administrativos. Outra iniciativa pioneira do período na rede federal foi a oferta 

de cursos técnicos especiais na modalidade educação a distância, ministrados pela ETF - PB. 

Em 1994, o Presidente Itamar Franco promulgou a Lei nº 8.948, de 8 de dezembro de 

1994, dando início gradativamente à instituição do Sistema Nacional de Educação Tecnológica. 

A Escola Técnica Federal da Paraíba se tornou o Centro Federal de Educação 

Tecnológica da Paraíba em 1999, denominação mantida até o final de 2008. Esta mudança faz 

parte do processo maior de transformação de Escolas Agrotécnicas e Técnicas Federais em 

Centros Federais de Educação Tecnológica. A expansão dos CEFETs permitiu o crescimento 

da atuação da Rede Federal de Educação Tecnológica na educação superior tecnológica bem 

como na educação profissional com uma maior diversidade de cursos e áreas profissionais 

contempladas. 
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No ano de 2007, o Ministério da Educação publicou o Plano de Desenvolvimento de 

Educação Pública (PDE), expondo concepções e metas sobre a educação nacional e, por 

meio do Decreto nº 6.095, estabeleceu diretrizes para os processos de integração de instituições 

federais de educação tecnológica visando à constituição de uma rede de institutos federais. 

Ao final de 2008, a Lei nº 11.892 instituiu a Rede Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia, possibilitando a implantação do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba (IFPB). Este, por meio dos seus campi (Areia, João Pessoa, Cabedelo, 

Cabedelo Centro, Mangabeira, Esperança, Itaporanga, Itabaiana, Santa Luzia, Pedras de Fogo, 

Soledade, Cajazeiras, Campina Grande, Guarabira, Monteiro, Patos, Princesa Isabel, Picuí  

Sousa, Catolé do Rocha e Monteiro), procura contribuir para o engrandecimento e 

fortalecimento do Estado da Paraíba, pela oferta de Educação Profissional e Tecnológica de 

qualidade a toda a sua população. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba possui um modelo de 

administração descentralizada em todos os seus campi, de acordo com o art.9° da Lei n°. 

11.892/2008. Essa descentralização se dá através de delegação de competência conferida pelo 

Reitor aos dirigentes das Unidades, mantidas as prerrogativas de coordenação e supervisão 

pelos Órgãos da Administração Superior. 

A estrutura administrativa do IFPB tem como órgão máximo o Conselho Superior, este 

contando com representantes de docentes, professores e pessoal técnico-administrativo de todos 

os campi e sendo responsável pela elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional, entre 

outras atribuições consultivas e deliberativas. 
 

3.1 O Campus João Pessoa (CJP) 
 

Especificamente no Campus de João Pessoa (CJP), tendo como base o Regimento 

Interno da Instituição e em coerência com as diretrizes do Conselho Superior, o órgão de 

deliberação máxima no referido campus se trata do Conselho Diretor, contando com a 

representação dos segmentos estudantil, docente e técnico-administrativo. 

O órgão colegiado supracitado é essencialmente responsável pela análise e emissão de 

parecer a respeito das políticas de ensino, pesquisa e extensão, criação de novos cursos, 

regimento interno do campus, proposta orçamentária, dentre várias outras prerrogativas, todas 

sujeitas à aprovação pelo Conselho Superior do IFPB. 
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Atuando como órgão executivo e presidindo o Conselho Diretor, está a Direção Geral 

do campus, que é responsável pela administração, coordenação e supervisão das atividades da 

autarquia, conforme disposto no Art. 8º do Regimento Interno. 

A Direção Geral, na atribuição básica de execução das políticas definidas pelo Conselho 

Diretor, tem função de fazer cumprir todos os atos normativos no âmbito do campus, 

representando-o legalmente, organizando e controlando as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, por meio de seus órgãos suplementares. 

Os órgãos suplementares são: Gabinete, responsável pela integração entre a Direção-

Geral e os demais órgãos de administração interna; Secretaria, que auxilia a chefia de Gabinete 

e atua na recepção de pessoas, encaminhamento de processos, entre outras atividades; 

Coordenação de Planejamento e Organização de Eventos, a qual planeja e organiza tanto os 

eventos internos como de terceiros; e Coordenação de Comunicação Social e Marketing, 

responsável pela administração do fluxo de comunicação entre as diversas instâncias 

acadêmicas internas e externas. 

A Direção-Geral também conta com órgãos de assessoria e controle, sendo as categorias 

nesse caso: Assessoria de Planejamento, Projetos e Processos, com a incumbência de 

planejar e supervisionar ações estratégicas; Auditoria Interna, que é um órgão de controle no 

que se refere a cumprimento dos atos normativos; Ouvidoria, que facilita o acesso à informação 

por parte de públicos diversos; Assessoria Jurídica, exercida por Bacharel em Direito e 

consistindo da análise e julgamento de processos administrativos; e Comissão Própria de 

Avaliação, que conduz o campus a uma contínua auto-avaliação envolvendo estudantes, 

professores, pessoal técnico-administrativo e a comunidade. 

Constituem-se como principais órgãos que atuam na administração do ensino, 

subordinados à Direção-Geral: Departamento de Articulação Pedagógica (DEPAP), que se 

responsabiliza pela avaliação de questões didático-pedagógicas com representação dos corpos 

docente e discente; Diretoria de Desenvolvimento do Ensino – DDE, a qual, conforme Art. 

35º do Regimento Interno planeja, acompanha e avalia as políticas de ensino no campus de João 

Pessoa, de forma articulada com a pesquisa e extensão. 

O IFPB – CJP oferece cursos nas seguintes categorias: Técnico, Tecnológico, 

Bacharelado, Licenciatura, Educação de Jovens e Adultos e Pós-Graduação (lato sensu e stricto 

sensu), em um processo contínuo de expansão de suas atribuições, começando como Escola 

Técnica Federal – ETF, passando pelo Centro Federal de Educação Tecnológica – CEFET e 

atualmente Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IF. 
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Em relação aos cursos técnicos, estes são integrados ao ensino médio; e subsequentes 

ao ensino médio, cuja natureza se concentra na formação humana e profissional 

especificamente. 

No nível superior, o IFPB começou com a oferta dos Cursos Superiores de Tecnologia. 

Estes são mais voltados para o mercado de trabalho, possibilitando uma atuação com foco em 

determinado eixo tecnológico. Neste nível também são ofertados os cursos de Bacharelado, os 

quais permitem uma formação mais ampla e o exercício profissional em determinada área. Os 

cursos de Licenciatura têm como propósito formar docentes para lecionar na educação básica. 

No âmbito do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos – PROEJA, o IFPB oferece a 

oportunidade de dar continuidade de estudos a pessoas que concluíram o ensino fundamental 

com idade mínima de 18 anos, permitindo o envolvimento com o mundo do trabalho e contínuo 

desenvolvimento dos jovens e adultos ali inscritos. Nessa modalidade é ofertado o Curso 

Técnico em Eventos Integrado ao Ensino Médio. 

Além das graduações, o IFPB tem consolidado o Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Elétrica - PPGEE, que é stricto sensu. Essa modalidade de pós-graduação 

compreende o nível de mestrado, com perfil acadêmico, voltado para o desenvolvimento de 

pesquisas e consequentes contribuições teóricas.  

O Quadro 01 apresenta um panorama dos cursos oferecidos pelo IFPB – Campus João 

Pessoa. 
Quadro 1: Descrição dos níveis de ensino e cursos oferecidos pelo IFPB – CJP. 

Nível do Curso oferecido Nomenclatura do Curso 

Graduação 

Tecnologia em Automação Industrial 
Tecnologia em Construção de Edifícios 
Tecnologia em Design de Interiores 
Tecnologia em Geoprocessamento 
Tecnologia em Gestão Ambiental 
Tecnologia em Negócios Imobiliários 
Tecnologia em Redes de Computadores 
Tecnologia em Sistemas para internet 
Tecnologia em Sistemas de telecomunicações 
Licenciatura em Química 
Licenciatura em Letras com habilitação em Língua 
Portuguesa na Modalidade EaD 
Bacharelado em Engenharia Elétrica 
Bacharelado em Administração 
Bacharelado em Administração Pública 

Técnicos Integrados ao Nível 
Médio 

Contabilidade 
Controle Ambiental 
Edificações 
Eletrônica 
Eletrotécnica 
Mecânica 
Instrumento Musical 
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Nível do Curso oferecido Nomenclatura do Curso 
Técnicos Integrados ao Nível 

Médio na Modalidade 
Educação de Jovens e Adultos 

– EJA 

Eventos 

Técnicos Subsequentes 
 
 
 
 
 
 

Edificações 
Eletrônica 
Eletrotécnica 
Mecânica 
Equipamentos Biomédicos 
Instrumento Musical 
Segurança do Trabalho na Modalidade EaD 
Secretaria Escolar na Modalidade EaD 
Secretariado 

Pós Graduação Strictu Sensu Mestrado em Engenharia Elétrica 
Pós Graduação Latu Sensu Especialização em Gestão Pública na Modalidade EaD 

Fonte: Q-Acadêmico e SUAP - IFPB (2017) 

Especificamente no que se refere à modalidade Educação à Distância (EaD), o Campus 

também oferta cursos técnicos subsequentes de nível médio – Segurança do Trabalho e 

Secretaria Escolar – e superiores – Licenciatura em Letras com habilitação em Língua 

Portuguesa, Licenciatura em Computação e Informática e Bacharelado em Administração 

Pública. 

O curso superior de Bacharelado em Administração Pública – BAP é ofertado a partir 

da parceria entre instituições de ensino componentes do sistema Universidade Aberta do Brasil 

– UAB e o Governo Federal por meio do Ministério da Educação – MEC. Nessa parceria estão 

envolvidas várias entidades federativas, especialmente a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES, a qual instituiu o Programa Nacional de Formação em 

Administração Pública – PNAP. 

A parceria acima descrita também se perfaz em relação ao Curso de Especialização em 

Gestão Pública – EaD, que tem sua coordenação no Campus João Pessoa e é oferecido nos 

polos de Itaporanga, Araruna, Lucena e Mari e Taperoá. 

3.2  Unidade Acadêmica de Gestão e Negócios (UA5) 
 

As Unidades Acadêmicas são orgãos responsáveis pela articulação entre as 

coordenações dos cursos a elas vinculados e pela realização de atividades administrativas 

essenciais às atividades de ensino (REGIMENTO INTERNO/IFPB, 2013). 

A Unidade Acadêmica de Gestão (UAG) está subordinada hierarquicamente ao 

Departamento de Educação Profissional (DEP) e ao Departamento de Ensino Superior (DES), 

tendo ambos os departamentos a atribuição de executar ações de coordenação e supervisão das 

atividades de planejamento, acompanhamento e avaliação do processo educativo dos cursos, no 

âmbito de sua competência (REGIMENTO INTERNO/IFPB, 2013). 
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A estrutura pedagógica do curso de EGP é sustentada pela Unidade Acadêmica de 

Gestão e Negócios – UAG – do Campus João Pessoa do IFPB, responsável pela oferta. A UAG 

também conduz, na modalidade a distância, o curso de Bacharelado em Administração 

Pública na Modalidade EAD. Além dos cursos EAD citados, a referida unidade também 

coordena o curso Técnico em Contabilidade Integrado ao Ensino Médio, aprovado pela 

Resolução CS/IFPB nº 60, de 19/08/2011; o curso Técnico em Eventos Integrado ao Ensino 

Médio, na modalidade PROEJA, autorizado pela Resolução CS/IFPB nº 210/2013, de 25 de 

novembro de 2013; o curso Técnico em Secretariado Subsequente ao Ensino Médio 

(Autorização/Resolução CS/IFPB nº 143, de 15/08/2012); o curso de Tecnologia em Negócios 

Imobiliários (superior tecnológico), reconhecido por meio da Portaria MEC/SETEC 123, de 

03/04/2008 e o Bacharelado em Administração, com renovação de reconhecimento pela 

Portaria 705, de 18/12/2013. 

 

3.3 Justificativa de Oferta do Curso 
 

Desde meados da década de 1990, a gestão pública no Brasil vem passando por 

transformações importantes, notadamente no que se refere à redefinição do papel do Estado 

nacional, em geral, e do papel desempenhado pelas três esferas de governo: União, estados-

membros e municípios. 

A partir da Constituição Federal de 1988, os estados e os municípios ganharam mais 

importância, assumindo diversas atividades antes desempenhadas pela União. Com a 

introdução de um Estado mais forte, porém menor, este reduz seu papel nacional-

desenvolvimentista, que vigorou por meio século (ABRUCIO; COUTO, 1996; PINHO; 

SANTANA, 2001). Dentro da concepção neoliberal, a partir de 1990 a União passa a exercer 

as “verdadeiras” funções de Estado: regulação e indução. 

Nesse sentido, os dois níveis governo subnacionais passam a assumir papéis complexos 

(antes exercido pela União), que exigem competências específicas de regulação e uma nova 

gestão de atividades essenciais, competências essas colocadas em segundo plano durante a fase 

desenvolvimentista. Segundo Pinho e Santana (2001), o esgotamento da capacidade de lidar 

com problemas complexos e extensos levou o governo central a transferir esses problemas para 

estados e municípios, sobretudo para os últimos, que adota o welfarismo municipal. 

As políticas de saúde pública e de educação, por exemplo, ganham força no município 

com a organização do Sistema Único de Saúde (SUS) e com a criação do Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), 
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respectivamente. Em 2007, este foi ampliado para incluir a educação infantil e o ensino médio, 

sendo transformado em Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). 

Diante desse cenário, estados e municípios tiveram de redesenhar sua estrutura 

organizacional para se adequar aos novos papéis que lhes foram impostos (ABRÚCIO; 

COUTO, 1996; ABRUCIO, 2005). Na realidade, até o presente momento muitos deles ainda 

não conseguiram sair do status quo anterior e, por isso, encontram dificuldades em se relacionar 

com os demais níveis de governo, com o mercado e com a sociedade civil organizada. Mesmo 

aqueles que tiveram um avanço maior, ainda necessitam amadurecer um modelo de gestão que 

contemple essa nova fase de governança pública, como sugerem Kissler e Keidemann (2006). 

Um dos pontos que merecem destaque diz respeito à conscientização do seu verdadeiro 

papel constitucional. Na Constituição Federal (CF), há funções exclusivas de Estado, funções 

não exclusivas e funções de mercado (privadas) que devem ser pensadas e assumidas tal como. 

Com a promulgação da Lei de Responsabilidade de Fiscal (LRF), estados e municípios 

passaram a se preocupar mais com suas finanças, tanto do lado da receita quanto do lado da 

despesa. Dados do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) revelam que a 

receita própria dos municípios está aquém do potencial de arrecadação. De fato, a Tabela 1 

mostra que nem todos os municípios cobram Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU 

(93%) e apenas 83% tem sistema de cobrança informatizado. No que tange ao Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, somente 83,7% dos municípios cobram e apenas 

67,9% o fazem com sistema informatizado. Na Região Nordeste, a situação é preocupante: 

menos da metade dos municípios (47,6%) tem sistema de ISSQN informatizado. Ressalte-se 

que, no Brasil, essa situação é mais frequente nos municípios com população abaixo dos 20.000 

habitantes. 
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Tabela 1: Municípios, total, com cadastro imobiliário, com cobrança de IPTU, Planta Genérica de Valores e 
cadastro para cobrança do ISS, com indicação da existência de sistema informatizado dos cadastros e da Planta 
Genérica de Valores, segundo Grandes Regiões e classes de tamanho da população dos municípios – 2006. 

Grandes Regiões 
e classes de tamanho da 

população dos municípios 

Municípios 

Total 
Cadastro imobiliário Cobrança 

de IPTU 

Planta Genérica 
de Valores 

Cadastro para cobrança 
do ISS 

Total Informatizado Total Informatizado Total Informatizado 

Brasil 5 564 5 203 4 623 5 196 4 018 3 120 4 661 3 780 

Até 5.000 
1 371 1 276 1 084 1 277 904 653 1 062 797 

De 5.001 a 10.000 1 290 1 175 1 016 1 180 844 624 1 024 815 
De 10.001 a 20.000 1 292 1 198 1 065 1 189 923 707 1 095 862 
De 20.001 a 50.000 1 033 981 899 975 812 666 919 775 
De 50.001 a 100.000 311 308 296 308 278 240 300 279 
De 100.001 a 500.000 231 229 227 231 221 196 225 216 

Mais de 500.000 
36 36 36 36 36 34 36 36 

Fonte: Perfil dos Municípios Brasileiros 2006, IBGE (2006). 
 

Em relação a taxas, os municípios brasileiros estão longe da eficiência arrecadadora, 

conforme prevê a LRF. A Tabela 2 revela que taxas de coleta e de limpeza pública são cobradas 

em menos da metade dos municípios. 

 
Tabela 2: Percentual total de municípios com existência de taxas instituídas em 2006. 

Brasil 
Total 

Com existência de taxas instituídas 

Taxa de 
iluminação 

Taxa de coleta 
de lixo 

Taxa de 
incidência 

Taxa de limpeza 
pública 

Taxa de 
poder de 
polícia 

Outros 
tipos de 

taxas 

100,0 70,0 49,5 3,7 42,3 55,3 43,3 
Fonte: Perfil dos Municípios Brasileiros 2006, IBGE (2006). 

 

Esses dados mostram que o Poder Público Municipal não está preparado, do ponto de 

vista administrativo, para cumprir a legislação relacionada à arrecadação. É razoável afirmar 

que isso se deve à carência de quadro de servidores preparados para gerenciar a máquina 

administrativa. 

Nesse sentido, tanto no desenho de nova estrutura organizacional quanto na gestão dos 

processos/atividades, União, estados e municípios necessitam de profissionais capacitados em 

gestão. Na União, essa tarefa já se acha mais bem desenvolvida, com a (re)estruturação e 

(re)valorização de diversas carreiras típicas de Estado (planejamento, fiscalização tributária, 

auditoria etc.). Nos âmbitos: estadual e municipal, muito trabalho ainda precisa ser feito para 

que esses níveis de governo possam exercer, satisfatoriamente, seus papéis constitucionais. 
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Para tanto, é preciso que seja dada oportunidade a cidadãos, estados e prefeituras de 

todo o Brasil de se capacitarem para o exercício de uma administração pública profissional, 

sendo a EGP uma opção proveitosa, dada a sua proposta pedagógica bem como a qualidade do 

seu corpo docente. 

Nesse sentido o Plano de Desenvolvimento Institucional do IFPB - PDI - (2015-2019), 

que mostra a missão do instituto como sendo a seguinte: 

 
Ofertar a educação profissional, tecnológica e humanística em todos os seus níveis e 
modalidades por meio do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, na perspectiva de 
contribuir na formação de cidadãos para atuarem no mundo do trabalho e na 
construção de uma sociedade inclusiva, justa, sustentável e democrática.(PDI – IFPB, 
2014, p. 17) 

Nesse sentido, o IFPB também coloca como objeto da atuação institucional a oferta de 

educação em nível superior e em cursos de pós-graduação visando à formação de especialistas 

em Gestão Pública oriundos de diferentes áreas do conhecimento, prova disso são as Pós-

Graduações Lato Sensu em Gestão Pública previstas no PDI (2015-2019) respectivamente nos 

Campi de Patos e Campina Grande (além do curso em nível de graduação de Tecnologia em 

Gestão Pública, no Campus Catolé do Rocha). Esta área do conhecimento igualmente está 

prevista no PDI como uma das linhas temáticas de extensão institucional a serem exploradas 

pelos Campi. 

Por fim, é importante salientar que a oferta do curso se dá por meio de vinculação a edital 

de fomento da Capes, sendo então uma oportunidade de realizar os objetivos institucionais de 

forma mais ampla que a prevista, a partir da inclusão de novos polos de oferta do curso. 

4 OBJETIVOS 
 

4.1 GERAL 
 

O Curso Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Pública na Modalidade EaD tem como 

objetivo geral qualificar pessoal de nível superior para atuar em consonância com os objetivos 

do Estado na gestão efetiva de órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta em todas 

as suas esferas. 

4.2 ESPECÍFICOS 
 

1. Ampliar os conhecimentos acerca das principais teorias que fundamentam a 

existência e a problemática que envolve a atuação do Estado; 
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2. Subsidiar uma atuação profissional mais efetiva na administração pública a partir 

de conhecimentos de Gestão Logística e Operacional; 

3. Compreender a importância das redes públicas de cooperação e do planejamento 

para a consecução de Políticas Públicas; 

4. Fomentar a pesquisa sobre temas que relacionem a Gestão Pública aos mais 

diversos temas que a permeiam. 

 

5 A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE EAD 
 

Estamos vivendo um período histórico de “crise”, de “transição”, cujos modelos e 

paradigmas tradicionais de compreensão e explicação da realidade estão sendo revistos 

enquanto outros estão emergindo. As teorias clássicas no campo da educação não dão mais 

conta da complexidade do fenômeno e da prática educativa. 

O paradigma positivista precisa ser totalmente substituído por outro(s). Os atuais 

paradigmas educacionais falam da necessidade da participação, da construção do 

conhecimento, da autonomia de aprendizagem, de currículo aberto, de redes de conhecimentos, 

da interconectividade dos problemas e das relações. 

A EaD, neste sentido, oferece possibilidades de uma nova prática educativa  e social, 

por suas características e sua forma de organizar a aprendizagem e os processos formativos. 

Exige, pois, uma organização de apoio institucional e uma mediação pedagógica que 

garantam as condições necessárias à efetivação do ato educativo. Trata-se de uma ação mais 

complexa e coletiva em que todos os sujeitos do processo ensino e aprendizagem estão 

envolvidos direta ou indiretamente: de quem concebe e elabora o material didático a quem cuida 

para que esse material chegue às mãos do estudante, do coordenador de curso ao orientador 

(tutor), do autor ao tecnólogo educacional (designer instrucional), do editor ao artista gráfico 

(web designer). 

Nesse sentido, é possível entender que a educação à Distância pressupõe a existência de 

uma gama de atores para que seja possível a oferta de cursos como a Especialização em Gestão 

Pública, dentre esses sujeitos pode-se citar como principais, a seguir, exemplificamos alguns 

deles: 

Ø O estudante: É aluno matriculado no curso e que terá acesso a todos os 

materiais e lições principalmente por meio das plataformas digitais; 
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Ø Professores autores: responsáveis pela produção dos textos básicos de 

apoio além de serem também responsáveis pela indicação inicial do material 

complementar; 

Ø Professores especialistas: responsáveis pela oferta de determinada 

disciplina no curso; 

Ø Professores pesquisadores/Orientadores: São responsáveis pelo 

desenvolvimento de pesquisas com objetos relacionadas aos temas 

trabalhados no curso ofertado, além de também auxiliarem os discentes na 

construção de seus Trabalhos de Conclusão de Curso e outros trabalhos 

destinados à publicação científica. 

Ø Tutores: os tutores são os profissionais que fazem a interlocução entre o 

conteúdo disponibilizado nos ambientes virtuais e o professor. Eles têm 

como função (junto com o professor) realizar as correções das atividades 

disponibilizadas nas salas das disciplinas, fazer a interlocução entre o 

professor e aluno quando necessário, além de direcionar conteúdos e, muitas 

vezes, também produzir o conteúdo pedagógico. Os tutores são selecionados 

para as disciplinas ofertadas conforme sua formação 

acadêmico/profissional. 

Ø Equipe de apoio tecnológico e de logística: equipe que tem a função de 

viabilizar as ações planejadas pela equipe pedagógica e de produção de 

material didático; 

Os professores autores são previamente definidos pela UAB. Estes são responsáveis 

pela elaboração dos livros básicos utilizados na Plataforma Moodle2 e disponibilizados aos 

alunos tanto em formato digital quanto impresso. Os demais envolvidos (professor especialista 

e pesquisador, tutores e apoio administrativo) são designados discricionariamente pela 

coordenação do curso por critérios de competência e disponibilidade. 

 

6 PERFIL PROFISSIONAL DO ESTUDANTE 
 

                                                
2 O Moodle é uma plataforma de aprendizagem a distância baseada em software livre. É uma sigla de ‘Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning Environment ‘ (ambiente modular de aprendizagem dinâmica orientada a 
objetos). 
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O curso pretende formar um profissional habilitado a exercer quaisquer cargos ou 

funções públicas que requeiram atividades de gestão em todas as esferas da Administração 

Municipal, Distrital, Estadual ou Federal. O especialista egresso deste curso estará apto a atuar 

como um agente transformador da gestão pública, em virtude da compreensão dos aspectos 

políticos, sociais e econômicos que envolvem as atividades do Estado, bem como da amplitude 

das atividades advindas da esfera pública.  

O egresso ainda será capaz de utilizar de ferramentas modernas de gestão logística e 

operacional na resolução de problemas a ele apresentados, poderá formular ações, projetos, 

programas e políticas públicas, sempre tendo como base os fundamentos da efetividade, 

eficiência, eficácia, senso crítico e ético. 

Além desses aspectos, o egresso poderá desenvolver pesquisas que subsidiarão novos 

conhecimentos e novos olhares aos problemas públicos,  identificando, definindo, 

caracterizando, realizando análises estratégicas e propondo soluções a problemas 

organizacionais inerentes às instituições públicas. Além disso, o egresso contribuirá para a 

formulação, implementação, condução e avaliação de políticas públicas e na continuidade da 

prestação de serviços públicos. 

7 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E FUNCIONAMENTO 
 

Para o desenvolvimento dos conteúdos, serão organizados, dentre outros, os seguintes 

recursos didáticos: 

• Textos impressos de apoio ao estudo; 

• Vídeo-aulas; 

• Remissão à artigos científicos e literatura especializada; 

• Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem (AVEA) para comunicação entre 

os sujeitos e a disponibilização de textos complementares; 

• Encontros presenciais; e 

• Sistema de acompanhamento (tutoria). 

A entrega dos materiais e a disponibilização do calendário acadêmico é feita antes do 

início de cada módulo, tendo em vista propiciar um melhor planejamento para os profissionais 

envolvidos, bem como o planejamento pessoal do discente  

O curso, com 510 horas aula, é constituído por três módulos: o básico, que trará uma 

visão global sobre a o contexto teórico envolto à problemática da Gestão Pública; o módulo 

Gestão Pública, que trará conceitos ligados às atividades de gestão em si enfatizando 
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principalmente o contexto organizacional; e o módulo de Metodologia e Pesquisa, onde serão 

realizadas explanações tendo em vista a produção e publicação de conhecimento científico no 

Campo de Públicas3. Próximo ao término de cada disciplina, o professor e/ou  tutor à distância 

por ela responsável realizará 01 encontro presencial com os alunos. Esse encontro se dará em 

um dos Polos onde o curso é ofertado e tem a finalidade de possibilitar a realização de atividades 

avaliativas presenciais e de discutir as temáticas relativas ao trabalho final da disciplina.   

7.1 Módulo Básico 
 

O módulo básico será o núcleo comum para todas as habilitações. É composto por 07 

disciplinas, de 30 horas, além de mais 01 disciplina de nivelamento (Quadro 2) com carga 

horária também de 30 horas, perfazendo um total de 240 horas: 

 Essa disciplina se faz necessária tendo em vista a possibilidade de ingressarem alunos 

com pouca ou nenhuma experiência na utilização das ferramentas típicas da Modalidade EaD. 

Serão feitas atividades e propostas leituras, vídeos e outros técnicas de ensino para familiarizar 

o discente com as plataformas virtuais. 

Logo após esse nivelamento, serão disponibilizadas para os alunos as disciplinas do 
Módulo Básico conforme discriminação constante no Quadro 2. 

 
Quadro 2: Disciplinas do módulo básico. 

Unidade Curricular/Disciplina 
Carga 

Horária Docentes 
Total NP 

1. Introdução à Modalidade EAD 30 Sim Ilka Maria Soares Campos 
2 Estado, Governo e Mercado 30 Sim Filipe José Cavalcanti Leite 
3 O Público e o Privado na Gestão Pública 30 Sim Alysson André Regis de Oliveira 

4 Políticas Públicas 30 Sim Emmanuelle Arnaud Almeida 
Cavalcanti 

5 Desenvolvimento e Mudanças no Estado 
brasileiro 

30 Sim Marcella Braga Tavares 

6 Planejamento Estratégico Governamental 30 Sim Emmanuelle Arnaud Almeida 
Cavalcanti 

7 O Estado e os Problemas 
Contemporâneos 

30 Sim Robson Oliveira Lima 

8 Indicadores Socioeconômicos na Gestão 
Pública 

30 Sim Roberto Salgado Beato 

TOTAL DE HORAS/AULA 240   
NP = Não Presencial    

 

                                                
3 Campo de pesquisa, formação e atuação profissional que engloba os cursos de nível superior em Administração 
Pública, Gestão Pública, Políticas Públicas, Gestão de Políticas Públicas e Gestão Social. 
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A função do Módulo Básico é propiciar ao estudante uma tomada de consciência sobre 

a atual política do governo, situando-a na passagem que vem se dando, ao longo destes últimos 

anos, de um Estado Gerencial para um Estado Necessário. Esse referencial lhe permitirá 

compreender melhor, ao longo do Módulo Específico, as diferentes ações e programas 

implementados pela atual administração pública e os desafios deles decorrentes. 

A disciplina de Introdução à Modalidade EAD deve sempre ocorrer antes das demais 

disciplinas tendo em vista à ambientação do pós-graduando na modalidade. Após essa 

ambientação, iniciarão conjuntamente as disciplinas de ‘Estado, Governo e Mercado’, ‘O 

Público e o Privado na Gestão Pública’ e ‘Políticas Públicas’. Imediatamente após o final desse 

primeiro grupo, iniciarão concomitantemente as disciplinas de ‘Desenvolvimento e Mudanças 

no Estado brasileiro’, ‘Planejamento Estratégico Governamental’, ‘O Estado e os Problemas 

Contemporâneos’ e ‘Indicadores Socioeconômicos na Gestão Pública’.  

7.2 Módulo Gestão Pública 
 

Por sua vez, o módulo específico em Gestão Pública é composto por 04 disciplinas de 

30 horas e 02 disciplinas de 45 horas, perfazendo um total de 210 horas.A função desse módulo 

é instrumentalizar o discente de ferramentas de gestão apropriadas à solução de problemas e 

criar estratégias para uma gestão mais dinâmica e consonante com as aspirações de eficácia e 

efetividade. Também tem como foco a compreensão da participação e da interligação de agentes 

públicos na solução de problemas públicos compartilhados, além de questões ligadas à 

antropologia das organizações públicas. O Quadro 3 apresenta as disciplinas ofertadas pelo 

Módulo de Gestão Pública. 
Quadro 3: Disciplinas do Módulo Gestão Pública 

Unidade Curricular/Disciplina 
Carga 

Horária Docentes 
Total NP 

Cultura e Mudança Organizacional  30 Sim Maria de Fátima Oliveira 
Silva 

Comportamento Organizacional 30 Sim Alice Inês Guimarães 
Araújo 

Redes Públicas de Cooperação em 
Ambientes Federativos  30 Sim Caroline Helena Limeira 

Pimentel 
Gestão Operacional 45 Sim Márcio Carvalho da Silva 

Gestão Logística  30 Sim Elaine Cristina Batista de 
Oliveira  

Plano Plurianual e Orçamento Público 45 Sim Vilma Souza Ismael da 
Costa 

TOTAL DE HORAS/AULA 210   
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As disciplinas do Módulo Gestão Pública terão início após o período de 1 mês do fim 

do Módulo Básico necessário a ajustes de matrícula, aproveitamento e recuperação de estudos. 

Iniciarão em bloco primeiramente as disciplinas de ‘Cultura e Mudança Organizacional’, 

‘Comportamento Organizacional’ e ‘Redes Públicas de Cooperação em Ambientes 

Federativos’. Logo após o término destas serão disponibilizadas o grupo das disciplinas de 

‘Gestão Operacional’, ‘Gestão Logística’, e ‘Plano Plurianual e Orçamento Público’. 

 

7.3 Módulo Metodologia e Pesquisa na Gestão Pública 
 

Por fim, o módulo final capacitará o discente à realização de suas pesquisas voltadas 

aos mais diversos aspectos da administração pública, com as disciplinas de Metodologia 

Científica e Trabalho de Conclusão de Curso 

 
           Quadro 4: Disciplinas do Módulo Metodologia e Pesquisa na Gestão Pública 

Unidade Curricular/Disciplina 
Carga 

Horária Docentes 
Total NP 

Metodologia Científica 30 Sim Agnes Campello Araújo 
Braz 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 30 Sim José Washington Morais 
Medeiros 

TOTAL DE HORAS/AULA  60   
 
 

 A coordenação da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) estabelecerá a 

organização do fluxo de trabalho que vai desde a escolha das temáticas que serão acolhidas para 

orientação até a certificação dos discentes. Essa unidade curricular tem como função apresentar 

as formalidades a serem cumpridas pelo aluno tendo em vista a entrega do trabalho final, sua 

defesa e conclusão do curso. O coordenador da disciplina deve dividir primeiramente as áreas 

do conhecimento em que serão disponibilizadas as orientações, a partir de critérios de afinidade 

entre sua atuação acadêmico-profissional do docente-orientador e as áreas trabalhadas durante 

a oferta das disciplinas dos Módulos Básico e Gestão Pública. Após isso, deve realizar a 

vinculação dos orientadores com seus orientandos e estabelecer os prazos para atividades que 

deverão ser desenvolvidas ao longo da disciplina tendo em vista a construção e a defesa do 

Trabalho de Conclusão do Curso. 

8 CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
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O estudante da EGP será avaliado em duas situações distintas:  

• Durante a oferta das disciplinas, a partir de atividades presenciais e à distância tais 

como pesquisas, exercícios, e outras tarefas planejadas para o desenvolvimento da disciplina; 

• Ao final do curso, com a elaboração do TCC e respectiva defesa em banca 

examinadora. 

8.1 A avaliação das disciplinas 
 

A avaliação das disciplinas incidirá sobre o aproveitamento que o discente apresentou 

na realização das atividades. O rendimento escolar de cada disciplina será aferido por meio de: 

1. Quaisquer das ferramentas de avaliação disponíveis no ambiente Moodle 

(Quadro 5); 

2.  Trabalhos escritos, seminários ou outras atividades presenciais propostas pelo 

professor; 

Dentre as ferramentas virtuais citadas destacam-se as listadas no quadro abaixo. 

 
  Quadro 5: Lista das ferramentas de avaliação disponíveis na Plataforma Moodle. 

Ícone Atividade/Ferramenta 
de Avaliação 

Possibilidades da atividade/ferramenta 

 
Base de dados O módulo de atividades de banco de dados permite aos participantes 

criar, manter e pesquisar em um banco de entradas de registros. O 

formato e a estrutura dessas entradas são quase ilimitados, incluindo 

imagens, arquivos, URLs, números e texto, entre outras coisas. 

 
BigBlueButonBN BigBlueButtonBN permite a criação de links no Moodle para salas 

de aula on-line em tempo real, usando um sistema open source ideal 

para web conferência na educação a distância.  

 
Chat Permite que os participantes tenham uma discussão síncrona, em 

tempo real, através da web. Esta é uma maneira útil de se obter 

diferentes visões em relação ao tema a ser discutido. Utilizar uma sala 

de chat é bastante diferente dos fóruns, pois nela a interação entre os 

alunos, tutores e professores ocorre em tempo real.. 

 
Escolha O módulo escolha permite ao professor fazer uma pergunta e 

especificar opções de múltiplas respostas. Resultados da escolha 

podem ser publicados depois que os alunos responderam, após uma 

determinada data, ou não. 

 
Fórum Esta atividade de discussão é importantíssima. Os Fóruns tem 

diversos tipos de estrutura e podem incluir a avaliação recíproca de 

cada mensagem. As mensagens são visualizadas em diversos 

formatos e podem incluir anexos. Os participantes do fórum tem a 
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Ícone Atividade/Ferramenta 
de Avaliação 

Possibilidades da atividade/ferramenta 

opção de receber cópias das novas mensagens via email (assinatura) 

e os professores, de enviar mensagens a todoscópias via email. 

 
Glossário O módulo glossário permite que os membros do fórum criem e 

mantenham uma lista de termos ou definições, como um dicionário. 

 
Laboratório de 
Avaliação 

Permite que os estudantes façam a avaliação de trabalhos enviados 

pela plataforma, podendo realizar uma auto-avaliação ou avaliar os 

trabalhos de colegas. É possível inclusive determinar um número 

mínimo de trabalhos que cada estudante poderá avaliar.. 

 
Lição Consiste na criação de um certo número de páginas. Cada página, 

normalmente, termina com uma questão e uma série de possíveis 

respostas. Dependendo da resposta escolhida pelo aluno, ou ele passa 

para a próxima página ou é levado de volta para uma página anterior.  

 
Pesquisa de Avaliação Permite aos professores terem um feedback de sua atuação nos 

ambientes virtuais de forma imediata, por meio de propostas de 

avaliação sobre avaliações, conteúdos, entre outras particularidades.  

 
Questionário O módulo de questionário permite ao professor criar e configurar 

testes de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, correspondência e 

outros tipos de perguntas. Cada tentativa é corrigida automaticamente 

e o professor pode optar por fornecer feedback e/ou mostrar as 

respostas corretas. 

 
Tarefa O módulo de atividade permite a atribuição de um professor para 

comunicar tarefas, recolher o trabalho e fornecer notas e 

comentários. 

 
Wiki O módulo de atividade wiki permite aos participantes adicionar e 

editar uma coleção de páginas da web. Um wiki pode ser 

colaborativo, com todos podendo editá-lo, ou individual, onde cada 

um tem seu próprio wiki que só eles podem editar. 

 
De acordo com a Resolução ad referendum n° 13/CS/IFPB, de 19 de setembro de 2016, 

o rendimento escolar de cada discente será determinado por meio de notas ou conceitos, de 

acordo com a escala apresentada no Quadro 06,: 
Quadro 6: Notas e símbolos referentes aos conceitos de avaliação para Pós-Graduações Lato Sensu no IFPB 
Conceitos Símbolo Nota 

Excelente A De 90 a 100 

Bom B De 80 a 89 

Regular C De 70 a 79 

Reprovado D Abaixo de 70 
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Será atribuído o conceito ‘Reprovado’ (símbolo “D”) ao discente que demonstrar 

conhecimento deficiente em uma disciplina, aferido por meio dos instrumentos de avaliação a 

seguir descritos. 

A avaliação das disciplinas totaliza 300 pontos, divididos em três categorias, conforme 

quadro a seguir: 
 
Quadro 7: Categorias a serem consideradas na atribuição dos conceitos para a avaliação das disciplinas 
Categoria Pontos Peso 

Atividades Colaborativas (AC) 100 3 

Atividades Individuais (AI) 100 3 

Atividade Final da Disciplina (AFD) 100 4 

Totais 300 10 

 
As Atividades Colaborativas e as Atividades Individuais serão propostas a partir das 

ferramentas avaliativas próprias da plataforma Moodle apresentadas no Quadro 05 e deverão 

ser realizadas no próprio Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

Serão consideradas ‘Colaborativas’ as atividades cuja aferição de nota dependa de 

interação e/ou participação conjunta de dois ou mais alunos (a exemplo dos Fóruns e Chats). 

Essas atividades instigam o aprendizado de forma colaborativa e a troca de experiências, em 

virtude da interdependência e da necessária correlação das contribuições dadas pelos alunos.  

Por outro lado, as ‘Atividades Individuais’ são importantes ferramentas de avaliação do 

aluno de forma particularizada, posto que verificam o nível do aprendizado deste quando não 

está em interação com os demais discentes, possibilitando a docentes e tutores compreender as 

melhores estratégias de ensino aprendizagem a serem utilizadas em cada caso em específico. 

Além disso, possibilitam ao docente explorar recursos como o ‘Questionário’, a ‘Escolha’ e a 

atividade ‘Tarefa’, que exploram principalmente perguntas de múltipla escolha e o envio de 

textos construídos individualmente pelos alunos. 

Por fim, a pontuação da Atividades Final das Disciplinas (100 pontos) é composta pelo 

somatório de 02 (duas) notas que são construídas por instrumentos não disponíveis no AVA, 

da seguinte maneira:  

Ø 40 pontos que serão atribuídos a uma avaliação presencial, que será 

realizada nos polos conforme a previsão do calendário acadêmico aprovado 

pela Coordenação do Curso; 

Ø 60 pontos que serão atribuídos à avaliação de um trabalho acadêmico com 

formato escolhido pelos docentes titulares dos componentes curriculares e 
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se dará em torno de temas, conceitos e contextos interdisciplinares entre as 

disciplinas que estiverem sendo ofertadas concomitantemente em cada 

Módulo, sendo o seu formato (Resenha Crítica, Ensaio, Resumo 

Expandido, Relatório etc.) de livre escolha desses professores.  

A medida em que se faz necessária a vinculação desses pontos (das AC, das AI e da 

AFD) aos conceitos mencionados no Quadro 06, será atribuída a eles a seguinte média 

ponderada:  

MFD4 = 
������������

��
 

O resultado dessa média será utilizado para a atribuição da simbologia de notas (A, B, 

C ou D) e consequentemente para a aferição do conceito a ser atribuído ao desempenho do 

discente em cada disciplina.  

A despeito dessa métrica, a disciplina de “Introdução à Modalidade EAD” em virtude 

de seu caráter de nivelamento e de preparação para a utilização das ferramentas do Moodle, 

utilizará como critérios de avaliação apenas as Atividades Colaborativas e Individuais, 

somando-se 200 pontos (100 pontos advindos de AC e 100 pontos de AI), de acordo com a 

seguinte métrica: 

MFD =
AC + AI

2  

Apesar de se estar diante de um curso na modalidade não presencial, a EGP – EAD 

pressupõe um único encontro entre a turma e o professor/tutor onde serão abordados aspectos 

relativos ao conteúdo e ao trabalho acadêmico que integra a nota da AFD. Nesse sentido, para 

efeito de justificativa de faltas nos encontros presenciais, o discente terá o prazo máximo de 15 

(quinze) dias úteis, contados a partir da data da falta, para protocolar solicitação específica para 

este fim, apresentando um dos seguintes documentos:  

I. Atestado médico;  

II. Comprovante de viagem para estudo;  

III. Comprovante de representação oficial da instituição;  

IV. Comprovante de apresentação ao Serviço Militar Obrigatório;  

V. Cópia de Atestado de Óbito, no caso de falecimento de parente em até segundo 

grau.  

                                                
4 Média Final da Disciplina 
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O discente que não comparecer ou justificar poderá ser penalizado na atividade 

avaliativa proposta pelo docente da disciplina. 

A frequência dos alunos que realizam cursos na modalidade EAD é aferida por meio da 

realização das atividades, não sendo possível a avaliar tão somente sua presença na plataforma 

Moodle, sem considerar a realização das atividades propostas a serem realizadas no referido 

ambiente virtual de aprendizagem ou as atividades realizadas de maneira presencial. 

 

8.2 A avaliação do Trabalho de Conclusão do Curso 
 

Os orientadores dos trabalhos de conclusão do curso, obrigatoriamente com grau de 

Mestre ou Doutor e pertencentes ao corpo docente do curso, serão definidos em até 60 dias após 

o início das atividades do curso, sendo possível a alteração do docente orientador a qualquer 

tempo, desde que haja uma justificativa e que essa alteração seja aprovada pelo Colegiado do 

Curso. Caso seja necessário, será indicado um coorientador que auxiliará e/ou substituirá o 

orientador em suas funções. O coorientador atenderá ao critério de titulação mínima de 

especialista.  

O Trabalho de Conclusão do Curso é realizado em forma de monografia ou em formato 

de artigo científico, sendo essa escolha a critério do docente orientador. O discente deve 

apresentar uma pesquisa dentro do Campo de Públicas, cujos temas devem envolver Gestão 

Pública, Políticas Públicas ou Administração Pública, que evidenciem o domínio do conteúdo 

escolhido e a capacidade de sua sistematização. 

Para a defesa final do trabalho, o discente deverá cumprir os seguintes pré-requisitos: 

a) ter sido aprovado em todas as disciplinas do curso;  

b) comprovar a submissão de seus resultados na forma de artigo científico em 

periódico com avaliação Qualis Capes igual ou superior aos da Revista Principia5, 

e  

c) apresentar uma recomendação formal, assinada pelo orientador, para a apresentação 

do trabalho final. 

 

                                                
5 Periódico de divulgação científica e tecnológica do IFPB, com periodicidade semestral, tem por objetivo publicar 
trabalhos inéditos e originais da produção científica nacional e internacional nas diversas áreas científicas e 
tecnológicas, constituindo-se também como um ambiente que propicia trocas de experiências e conhecimentos 
entre pesquisadores nacionais e estrangeiros. 
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Sobre a apresentação do trabalho final, faz-se necessário que o discente encaminhe à 

coordenação 03 exemplares impressos do trabalho final, respeitando-se os prazos e o calendário 

do curso. A coordenação do curso organizará a formação das Bancas Examinadoras, propostas 

pelo orientador e homologadas pelo colegiado do curso. As Bancas Examinadoras serão 

compostas pelo orientador e mais dois membros, podendo um deles ser externo à instituição. 

Os membros deverão ser portadores de título de Especialista, Mestre ou Doutor. A apresentação 

do trabalho final deve ser feita publicamente e de modo presencial ou no Polo em que o Discente 

é vinculado ou no Campus João Pessoa.  

O discente que necessitar realizar correções em seu trabalho terá um prazo de até 45 

dias (contados da data da defesa final) para realizá-las. 

Caso o discente seja reprovado uma única vez na disciplina de Trabalho de Conclusão 

de Curso, será dado a ele o direito a uma nova defesa em data a ser fixada pela coordenação do 

curso, com prazo mínimo de 30 e máximo de 90 dias contados a partir da data de apresentação 

do seu trabalho. 

Cada orientador poderá ter no máximo 05 orientandos, conforme aduz a resolução do 

IFPB 13/2016 (art. 21, §2º). Nesse sentido, conforme se percebe pelo quantitativo de 

professores e discentes (que fazem com que se tenha 16,6 discentes para cada professor) 

demonstrados neste projeto, haverá necessidade de auxílio externo ao curso (seja de docentes 

vinculados ou não ao IFPB) para complementar as atividades de orientação de trabalhos de 

conclusão de curso, haja vista também a disponibilidade de pagamento de bolsas para esses 

orientadores. Cabe por fim lembrar, que o não cumprimento dos requisitos do trabalho final do 

curso nos prazos estabelecidos pela Coordenação acarretará, para o discente, o seu desligamento 

do curso. 

9 CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO 
 

O IFPB, através do Campus João Pessoa, expedirá e procederá com o registro do 

certificado a que farão jus os discentes que tiverem cumprido os requisitos obrigatórios para 

conclusão do curso, quais sejam: 

I - Não apresentar pendência com a Coordenação de Pós-Graduação do Campus João 

Pessoa, ou com qualquer outra instância do IFPB; 

II - Lograr aprovação em todas as disciplinas; 

IV - Tiver o Trabalho de Conclusão de Curso - aprovado, conforme a exigência da 

coordenação de curso; 
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V - Apresentar documento de comprovação de submissão de artigo (conforme Art. 41, 

Inciso II da Resolução ad referendum 013/2016/CONSUPER). 

Para a expedição do certificado de conclusão do curso de pós-graduação lato sensu, a 

documentação comprovando os requisitos listados acima (a exemplo do nada consta da 

Biblioteca, da declaração de defesa e entrega das correções do TCC e comprovante de 

submissão de artigo) deverá ser encaminhada à Coordenação de Pós-graduação do Campus 

João Pessoa, pela coordenação de Curso, de acordo com o trâmite estabelecido no fluxo para 

emissão de certificados lato sensu do IFPB.  

10 CRITÉRIOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTUDOS EAPROVEITAMENTO DE 
DISCIPLINAS 

 

A recuperação dos estudos será feita logo após o final das disciplinas por meio de 

atividades complementares, quando necessárias, ou provas finais. Essas disciplinas serão 

reofertadas em modo condensado, com prazo de duração de apenas 2 semanas, de modo a 

permitir que sua conclusão não ocorra em concomitância com a ofertas do módulo seguinte.  

O aluno que desejar aproveitar alguma disciplina já cursada em outro curso ou em outra 

instituição de ensino deverá apresentar, através de requerimento protocolado no Polo presencial 

a que está vinculado, o plano da disciplina (devidamente autenticado por assinatura manual ou 

eletrônica) contendo a carga horária e o conteúdo programático da mesma, o histórico ou outro 

documento que comprove a aprovação nas disciplinas requeridas  juntamente com um texto 

justificando a solicitação de aproveitamento. Este requerimento deverá ser analisado pelo 

professor formador da disciplina ou pelo coordenador do curso. 

Paralelamente deverão ser feitas discussões no Colegiado e em reuniões acadêmicas 

com os professores para que seja prevenida e/ou minimizada a evasão de alunos. Tutores, 

professores, coordenadores de polo e demais colaboradores deverão agir em cooperação em 

ações individuais ou coletivas no sentido de aumentar o número de alunos concluintes em 

observância ao “Documento orientador para a superação da evasão e retenção na Rede 

Federal”6. Este documento orienta a criação de um plano de ação composto por sete dimensões 

que abrangem o entendimento dos fenômenos da evasão e retenção e medidas para o seu 

combate. 

                                                
6 Conjunto de dados e orientações sistematizados pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
orientando a atuação das instituições de ensino voltadas para o ensino profissional e tecnológico que visam a 
diminuição da retenção e da evasão escolar. Disponível em < file:///C:/Users/IFPB/Downloads/documento-
orientador-setec.pdf> 
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11 INFRAESTRUTURA 
 

A Educação a Distância, embora prescinda da relação face a face em todos os momentos 

do processo ensino e aprendizagem, exige relação dialógica efetiva entre estudantes, 

professores formadores e orientadores. Por isso, impõe uma organização de sistema que 

possibilite o processo de interlocução permanente entre os sujeitos da ação pedagógica. 

Dentre os elementos imprescindíveis ao sistema estão: 

• a implementação de uma rede que garanta a comunicação entre os sujeitos do 

processo educativo; 

• a produção e organização de material didático apropriado à modalidade; 

• processos de orientação e avaliação próprios; 

• monitoramento do percurso do estudante; e 

• criação de ambientes virtuais que favoreçam o processo de estudo dos 

estudantes. 

Para o curso de Especialização em Gestão Pública, na modalidade à distância, a estrutura 

e a organização do sistema que dá suporte à ação educativa devem prever o estabelecimento de 

uma rede comunicacional que possibilite a ligação dos vários Polos com as Instituições Públicas 

de Ensino Superior (IPES) e entre eles. 

Para tanto, é imprescindível a organização de estrutura física e acadêmica na IPES, com 

a garantia de: 

• manutenção de equipe multidisciplinar para orientação nas diferentes 

disciplinas/áreas do saber que compõem o curso; 

• coordenador que se responsabilize pelo acompanhamento acadêmico e 

administrativo do curso; 

• manutenção dos núcleos tecnológicos no IFPB - João Pessoa e nos Polos, que 

deem suporte à rede comunicacional prevista para o curso; e 

• organização de um sistema comunicacional entre os diferentes Polos e o IFPB - 

João Pessoa. 

Os polos da UAB onde será ofertada a EGP são dotados de recursos materiais e humanos 

aptos a realização de Cursos na modalidade EaD e para o alcance dos objetivos de suas 

propostas Pedagógico-Curricular.  
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A UAB, por intermédio da CAPES, disponibiliza aos estudantes a estrutura existente 

nos Polos, com infraestrutura técnica e pedagógica, laboratório de computação conectado à 

internet. Há ainda nos polos bibliotecas que dispõem da bibliografia básica do curso, sem 

olvidar dos espaços de convivência entre os alunos e professores, das salas de estudos, das salas 

para apoio administrativo, dos espaços apropriados para realizar refeições e dos auditórios 

próprios para a realização de eventos. 

Para os encontros presenciais, os professores podem contar com um computador e 

projetor multimídia, além de apoio técnico por parte do tutor presencial responsável por cada 

polo.   

Os polos contam com rampas de acesso nas suas entradas e nos desníveis das 

dependências onde eles estão alocados. Além disso, as portas, banheiros e mobiliário são 

adaptados às Pessoas com Deficiência (PcD).  

12 GESTÃO DO CURSO 
 

A coordenação do Curso será exercida pelo Prof. Giorgione Mendes Ribeiro Júnior, 

professor efetivo, em regime de dedicação exclusiva, do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia da Paraíba, lotado na Unidade Acadêmica 5 (UA5) do campus João Pessoa.  

Possui graduação em Direito pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 

Especialização em Direito Administrativo pela Faculdades Integradas de Jacarepaguá e 

mestrado em Gestão Pública pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Atuou como assistente da Diretoria Acadêmica do IFRN – Campus Mossoró de 2006 a 2011 e 

como Coordenador de Tutoria no Bacharelado em Administração Pública na Modalidade EaD 

do IFPB, no período de janeiro a março de 2016. O profissional trabalha no IFPB como docente 

há 5 anos e realizou pesquisas acerca da inclusão social em organizações públicas com foco 

para a atuação da gestão e na percepção do público alvo atendido por essas instituições. 

13 CORPO DOCENTE 
 

O corpo docente do curso de Especialização em Gestão Pública (EaD) é constituído por 

15 (quinze) docentes, sendo 01 (um) especialista, 08 (oito) mestres e 06 (seis) doutores com 

experiência na docência em pós-Graduação e com pesquisas envolvendo Instituições Públicas 

e Gestão, tendo eles portanto afinidade com a temática a ser trabalhada nos planos das 

disciplinas. O Quadro 7 apresenta a relação completa do corpo docente do curso.    

Docente Formação Ano Link para Currículo 
Lattes 
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Quadro 8: Titulação dos docentes responsáveis pelas disciplinas da EGP 
 
 

14 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 

Para o apoio da Coordenação do curso, além do servidor mencionado no Quadro 9 há 

ainda a figura das secretárias em número de 2 (duas) na própria Unidade Acadêmica de Gestão 

realizando atividades de rotina administrativas necessárias ao andamento da Especialização em 

Gestão Pública. 

  
Quadro 9: Pessoal Técnico-Administrativo de Apoio 

Técnico - Administrativo Área de Formação Ano Link para Currículo Lattes 
Edinaldo da Cunha Rego 
Filho 

Engenharia Civil 1990 O servidor não possui 
Currículo Lattes 

 
 Além do auxílio administrativo alocado na Coordenação do Curso, há ainda o 

Departamento de Apoio ao Ensino, que é composto por profissionais diversos como pedagogos, 

psicólogos e assistentes sociais. Esse departamento presta auxílio a todos os cursos oferecidos 

Ilka Maria Soares Campos Mestrado em Sistemas e 
Computação 

2006 http://lattes.cnpq.br/4503812216243498 

Filipe José Cavalcanti Leite Especialização em Direito e 
Processo do Trabalho 

2010  http://lattes.cnpq.br/805495507182079
8 

Alysson André Regis de 
Oliveira 

Mestrado em Administração 2016  http://lattes.cnpq.br/856329677325574
1 

Emmanuelle Arnaud Almeida 
Cavalcanti 

Doutorado em Educação 2016 http://lattes.cnpq.br/2523533774558212 

Marcella Braga Tavares Mestrado em Economia 2011 http://lattes.cnpq.br/0441749953296438 
Roberto Salgado Beato Mestrado Profissional em 

Administração 
2007  http://lattes.cnpq.br/180831357326159

6 
Robson Oliveira Lima Mestrado em Economia 2013 http://lattes.cnpq.br/9025662742228276 
Maria de Fátima Oliveira Silva Doutorado em Psicologia 

Social e Antropologia das 
Organizações 

2007 http://lattes.cnpq.br/4516468563797227 

Alice Inês Guimarães Araujo Doutorado em Ciências da 
Educação 

2012 http://lattes.cnpq.br/0258107360392198 

Caroline Helena Limeira 
Pimentel Perrusi 

Mestrado em Serviço Social 2016 http://lattes.cnpq.br/13721853885870
44 

Márcio Carvalho da Silva Doutorado em Educação 2017  http://lattes.cnpq.br/4414746727789
992 

Elaine Cristina Batista de 
Oliveira 

Doutorado em Engenharia de 
Produção 

2015 http://lattes.cnpq.br/47750839584576
40 

Vilma Souza Ismael da 
Costa 

Mestrado em Administração 2012  http://lattes.cnpq.br/1166927445257
504 

Agnes Campello Araújo 
Braz 

Mestrado em Engenharia da 
Produção 

2011 http://lattes.cnpq.br/44055900835629
02 

José Washington Morais 
Medeiros 

Doutorado em Educação 2008 http://lattes.cnpq.br/39701421198355
46 
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no Campus João Pessoa, desde a construção dos Projetos Pedagógicos ao atendimento 

especializado ao discente. 

Por fim, o curso conta ainda com os Coordenadores de Polo, estes têm a atribuição de 

acompanhar e coordenar as atividades docentes, discentes e administrativas, e articular com a 

administração municipal a garantia da infraestrutura necessária ao funcionamento do polo de 

apoio presencial, a exemplo do fornecimento de computadores com acesso à internet, salas de 

estudos, bibliotecas e salas que permitam a realização de encontros e avaliações presenciais. 

Esses profissionais são designados, junto com seus auxiliares, pela Prefeitura do local onde o 

Polo está instalado, não tendo vínculo estatutário com o IFPB. O Quadro 11 ilustra os 

responsáveis pelos Polos UAB ligados ao curso: 

 Quadro 10: Lista dos coordenadores dos Polos UAB do Curso de EGP. 

Coordenador(a) Polo 

Maria Lúcia de Brito Araújo Araruna 

Renato Barros Silva Lucena 

Jean Monteiro Mari 

Maria de Lourdes Pereira Alves Itaporanga 

Vamberto Flávio Teofilo de Oliveira Taperoá 
 

15 TUTORES  
 

O tutor é o profissional responsável pelo acompanhamento dos estudantes tanto à 

distância como presencialmente, sendo selecionado por edital específico e com formação 

acadêmica compatível com a disciplina na qual atua no curso. Na EGP, há atribuições de tutor 

presencial e de tutor à distância, as quais serão descritas a seguir. 

O tutor presencial se responsabiliza pelo acompanhamento dos alunos nos polos EAD, 

na EGP esse apoio se dará em Itaporanga, Araruna, Lucena, Mari e Taperoá dando toda a 

assistência necessária aos estudantes que desejarem utilizar a infraestrutura dos polos, como 

biblioteca, laboratório de informática, ambiente para a realização de estudos individuais e em 

grupo, dentre outras conveniências. 

São atribuições do tutor presencial: 

I. Dar assistência aos discentes sempre que estes desejarem utilizar os serviços 

oferecidos nos polos, incentivando a visita dos estudantes; 

II. Enviar mensalmente à Coordenação do Curso a frequência dos discentes; 
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III. Enviar relatório semestral descrevendo em detalhes as atividades 

desempenhadas pelos estudantes e relatando os problemas possivelmente 

identificados, em modelo disponibilizado pela Coordenação disponível no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA; 

IV. Manter registro físico dos relatórios e frequências mencionados anteriormente; 

V. Participar ativamente dos projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos pela 

Coordenação e que demandem atividades nos polos; 

VI. Prestar a assistência necessária nos aulões presenciais, videoconferências e 

outras atividades rotineiras e eventuais realizadas nos polos de EAD. 

  

Ao tutor à distância é cabível o desempenho das seguintes atribuições: 

I. Mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os estudantes; 

II. Acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso; 

III. Apoiar o professor da disciplina no desenvolvimento das atividades docentes; 

IV. Manter regularidade de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA e 

responder às solicitações dos alunos no prazo máximo de 24 horas; 

V. Estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades discentes; 

VI. Colaborar com a coordenação do curso na avaliação dos estudantes;  

VII. Participar das atividades de capacitação e atualização promovidas pela instituição de 

ensino;  

VIII. Elaborar relatórios semestrais de acompanhamento dos alunos e encaminhar à 

Coordenação de Tutoria; 

IX. Participar do processo de avaliação da disciplina sob orientação do professor 

responsável; 

X.  Apoiar operacionalmente a coordenação do curso nas atividades presenciais nos polos, 

em especial na aplicação de avaliações. 

Nesse sentido, importante apresentar um organograma (Figura 1) que ilustre a hierarquia 

funcional, elencando os atores até aqui mencionados, do curso de Especialização em Gestão 

Pública (EAD) do Campus João Pessoa: 
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Figura 1: Organograma do curso de Especialização em Gestão Pública na Modalidade EAD. 

16 CORPO DISCENTE 
 

O curso destina-se a egressos de cursos superiores (licenciatura, bacharelado ou 

tecnologia) que exercem atividades ou tenham aspirações ao exercício de funções públicas em 

entes, entidades ou órgãos públicos, além daqueles que exercem ou desejam desempenhar 

atividades no terceiro setor e que pertençam a região onde os polos estão instalados.  

A Comissão Permanente de Concursos Públicos (COMPEC) é o órgão auxiliar da 

Reitoria que tem a finalidade de organizar, gerenciar e executar os processos de seleção no 

IFPB, realizando desde concursos para ocupação de cargos públicos a processos seletivos de 

alunos. O acesso ao curso é realizado por meio de edital público, disponibilizado no site do 

IFPB, sendo este amplamente divulgado por meio de diferentes canais de comunicação (e-mail, 

redes sociais, etc.). Os critérios para inscrição e seleção de candidatos serão especificados em 

edital específico.  

17 COLEGIADO 
 

17.1 Composição e Funcionamento dos Órgãos Colegiados 
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No âmbito do IFPB, o colegiado de curso de pós-graduação lato sensu é um órgão de 

caráter deliberativo, cuja atuação é regida pela Seção II da Resolução ad referendum n° 13, de 

19 de setembro de 2016. O colegiado do curso é responsável pela supervisão das atividades 

didáticas, acompanhamento do desempenho docente e pela deliberação de assuntos referentes 

aos discentes do curso, dentro da instituição. As competências do colegiado do curso de EGP 

estão definidas como segue: 

I. Estabelecer o perfil profissional e a proposta pedagógica do curso; 

II. Elaborar as normas de funcionamento do curso de pós-graduação lato sensu, 

visando a garantir sua qualidade didático-pedagógica; 

III. Elaborar e avaliar o currículo do curso e propor alterações, quando necessárias; 

IV. Avaliar e aprovar os planos de ensino das disciplinas do curso, propondo alterações 

quando necessárias; 

V. Deliberar sobre os pedidos de aproveitamento de disciplinas de cursos de pós-

graduação; 

VI. Avaliar as questões de ordem disciplinar ocorridas em turmas do curso de pós-

graduação lato sensu; 

VII. Deliberar, em grau de recurso, sobre decisões do coordenador decurso; 

VIII. Aprovar propostas e planos do coordenador para a política acadêmica e 

administrativa do curso, bem como os relatórios por ele elaborados; 

IX. Elaborar o edital de seleção para ingresso no curso e encaminhar à Diretoria de 

Pesquisa, Inovação e pós-graduação dos Campi, ou órgão equivalente, para 

publicação; 

X. Deliberar sobre os assuntos acadêmicos, curriculares e escolares do curso; 

XI. Decidir sobre a composição das bancas examinadoras; 

XII. Julgar pedidos de prorrogação de prazos para defesa de Monografia ou trabalho de 

conclusão de curso; 

XIII. Exercer outras atribuições que requererem decisão coletiva pertinentes ao curso. 

Em relação à sua composição, o colegiado constitui-se de 05 (cinco) membros titulares, 

a saber: o coordenador do curso, como presidente; três (03) representantes do corpo docente 

(com definição de suplentes); um (01) representante do corpo discente que esteja regularmente 

matriculado no curso (com definição de suplente). Os representantes dos docentes são 

servidores efetivos da instituição, escolhidos pelos pares, em reunião do corpo docente, com 

mandato de 02 (dois) anos, podendo haver recondução por igual período. Já os representantes 
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dos discentes, que também são eleitos por seus pares em reunião, possuem mandato de 01 (um) 

ano7. A propositura do colegiado está parcialmente definida no Quadro 12, a qual será efetivada 

após definição dos representantes do corpo discente (titular e suplente). 
 

Quadro 11: Composição do colegiado do curso de EGP 
COLEGIADO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE GESTÃO PÚBLICA 

Docente Graduado em TITULAÇÃO FUNÇÃO 

Giorgione Mendes Ribeiro Junior Direito Mestre Presidente 
Emmanuelle Arnaud Almeida 
Cavalcanti Administração Doutora Representante do corpo docente 

Márcio Carvalho da Silva Engenharia de Produção Mestre Representante do corpo docente 
Roberto Salgado Beato Administração Mestre Representante do corpo docente  

Filipe José Cavalcanti Leite Ciências Jurídicas e Sociais Especialista Representante do corpo docente 
(suplente) 

Marcella Braga Tavares Ciências Econômicas Mestre Representante do corpo docente 
(suplente) 

José Washington Morais Medeiros Comunicação Social e 
Jornalismo Doutor Representante do corpo docente 

(suplente) 
A definir - - Representante do corpo discente 

A definir - - Representante do corpo discente 
(suplente) 

 

São atribuições do Presidente do colegiado: 

I. Convocar e presidir reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade; 

II. Representar o colegiado junto aos órgãos do IFPB; 

III. Executar as deliberações do colegiado; 

IV. Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo 

colegiado; 

V. Decidir, ad referendum, em caso de urgência, sobre matéria de competência do 

colegiado. 

O colegiado do curso de EGP reúne-se ordinariamente, uma vez por semestre ou, 

extraordinariamente, por convocação do coordenador de curso, ou, ainda, atendendo ao pedido 

de pelo menos 1/3 (um terço) dos seus membros. O quórum mínimo para realização de reunião 

deve ser da maioria absoluta (metade mais um) dos seus membros. O membro do colegiado que 

faltar a 2 (duas) reuniões sem justificativa será desligado do colegiado do curso de EGP.  

 
  

                                                
7 Os representantes dos discentes serão definidos quando do início do curso. 
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ANEXO I 

EMENTÁRIO DE DISCIPLINAS MÓDULO BÁSICO 

 
 

 
 
 

Componente Curricular Carga Horária 
Presencial 

Carga Horária não 
Presencial 

Carga 
Horária Total 

Introdução à Modalidade 
EaD 

27h 3h 30h 

EMENTA 
Elementos fundamentais da educação a distância; Mídias interativas e ambientes virtuais 
de aprendizagem; Ferramentas para navegação e busca na Internet. Perspectivas atuais de 
educação a distância. Atores da educação à distância. 

BIBLIOGRAFIA 
Referências Básicas  
 
BELLONI, Maria Luiza. Educação à distância. 4 ed. Campinas, SP: Autores Associados, 
2006. 
SILVA, Robson Santos.  Educação a Distância na Web 2.0. São Paulo: Novatec, 2010 
CARDOSO, Ana Paula Lima Barbosa et al. Para além da educação especial: avanços e 
desafios de uma educação inclusiva. Rio de Janeiro: Wak, 2014. 244 p. il. 
DALMAU, Marcos Baptista Lopez. Introdução a Educação à Distância. Florianópolis: 
Departamento de Ciências da Administração/UFSC; CAPES:UAB,  2011 
SCHLUNZEN, Elisa (Org.). Tecnologia assistiva: projetos, acessibilidade e educaçãoa 
distância - rompendo barreiras na formação de educadores. Jundiaí-SP: Paco Editorial, 
2011. 220 p. il 
SILVA, Marco (Org.). Educação online: teorias práticas legislação formação corporativa. 
3. ed. São Paulo: Loyola, 2011. 532 p. il. 
 
Referências Complementares  
 
MAIA, Carmen; MATTAR, João; ABC DA EAD: a educação a distância hoje. Ed. Makron 
Books, ano 2007  
FRANCO, Sérgio Roberto Kieling. Informática na educação: estudos interdisciplinares. 
Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2004. 199 p  
LANGHI, Celi. Materiais instrucionais para o ensino a distância: uma abordagem da 
teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. São Paulo: Centro Paula Souza, 2015. 155 
p. 7v. (Coleção fundamentos e práticas em educação profissional 
e tecnológica). 
MORAN, José Manoel; MASETTO, Marcos T.; BEHRENS, Marilda Aparecida. Novas 
tecnologias e medi0-phynolpççação pedagógica. 12. ed Campinas, SP: Papirus, 2006. 
173 p  
SANCHO, Juana María e HERNÁNDEZ, Fernando. Tecnologias para transformar a 
educação. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
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Componente Curricular Carga Horária 
Presencial 

Carga Horária 
não Presencial 

Carga 
Horária Total 

Estado, Governo e Mercado 27h 3h 30h 

EMENTA 

A dinâmica pendular das relações entre o Estado e o Mercado. Liberalismo e Marxismo 
como correntes teóricas de interpretação das relações Estado x Mercado. A formação das 
matrizes do pensamento Liberal e do pensamento Marxista. As mudanças nas sociedades 
capitalistas no final do século XIX. O Estado Liberal. O Estado Socialista. O Estado de 
Bem-Estar Social. O Estado Neoliberal. 

BIBLIOGRAFIA 

Referências Básicas 

COELHO, Ricardo Correa. Estado, Governo e Mercado. Florianópolis: Capes: UAB, 
2009. 
BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política. São 
Paulo: Paz e Terra, 2007. 
ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo. In: SADER, Emir (Org.) Pós-
neoliberalismo: as políticas sociais e o estado democrático. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 
p. 9-23. 
______. Qual socialismo? São Paulo: Paz e Terra, 1983. “Quais as alternativas à 
democracia representativa?”, p. 55-74. 
 

Referências Complementares 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 
GIDDENS, Anthony. O Mundo na Era da Globalização. Lisboa: Editorial Presença, 
2000. 
OFFE, Claus. Problemas estruturais do Estado capitalista. Rio de Janeiro: Tempo 
brasileiro, 1984.  
POULANTZAS, Nicos. O Estado, o poder, o socialismo. Rio de Janeiro: Graal, 1980.  
SCHUMPETER, Joseph. Capitalismo, socialismo e democracia. Rio de Janeiro: Zahar 
Editora, 1984. 
WEBER, Max. Economia e Sociedade. Rio de Janeiro, LCT, 1998. 
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Componente Curricular Carga Horária 
Presencial 

Carga Horária 
não Presencial 

Carga 
Horária 

Total 
O Público e o Privado na Gestão 
Pública 

27h 3h 30h 

EMENTA 

Diferença fundamental entre a esfera pública e privada: aspectos funcionais, teleológicos 
e organizacionais. As prerrogativas do Poder Público sobre os Agentes Privados: 
principais características. O Estado e o Servidor Público: cargos, funções e estabilidade. 
Principiologia da Administração Pública: reflexos nas relações entre o público e o 
privado. Os poder-dever do Estado e do Gestor público. Contratação de bens e serviços 
com agentes privados. A emergência do terceiro setor. 

BIBLIOGRAFIA 

Referências Básicas 

COELHO, Ricardo Correa. O Público e o Privado na Gestão Pública. Florianópolis: 
Capes: UAB, 2009. 
BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: por uma teoria geral da política. Trad. 
Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. Cap. 1, “A grande dicotomia: 
público/privado”, p. 13-31. 
MEIRELLES, Helly Lopes. Direito administrativo brasileiro. 14. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1989. 
 

Referências Complementares 

ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo. In: SADER, Emir; GENTILI, Pablo. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1995. 
BOBBIO, Norberto et al. Dicionário de política. Brasília: Ed. UnB. 1986. 
BRESSER PEREIRA, Luis Carlos. A reforma do Estado nos anos 90: lógicas e 
mecanismos de controle. Brasília: Mare, 1997. 
______. Da administração pública burocrática à gerencial, Revista do Serviço Público. 
Brasília: ENAP. Volume 120, n. 1, jan-abr, 1996. 
WEBER, Max. Economia e sociedade: Fundamentos da sociologia compreensiva. 3. ed. 
Brasília: Editora UnB, 1994. 
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Componente Curricular Carga Horária 
Presencial 

Carga Horária 
não Presencial 

Carga 
Horária 

Total 
Desenvolvimento e Mudanças no 
Estado Brasileiro 

27h 3h 30h 

EMENTA 

O setor Público na República Velha (1889-1930): Primero e Segundo período. A Era 
Vargas: Organização do Estado. O Estado Desenvolvimentista de Juscelino Kubischek. 
O plano de Metas. O Regime Militar e as Reformas de Estado. DO governo Castello 
Branco ao Governo Figueiredo: A herança do Regime Militar.A Eleição de Tancredo e o 
Governo Sarney. Os Governos Collor e Itamar Franco. O Primeiro e Segundo Governo 
Fernando Henrique Cardoso. O Primeiro e Segundo Governo Lula. 

BIBLIOGRAFIA 

Referências Básicas 

LEITE JÚNIOR, Alcides Domingues. Desenvolvimento e Mudanças no Estado 
Brasileiro. 2. ed. Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração / UFSC, 
2012. 
ABRUCIO, Fernando L. Os barões da federação: os governadores e a redemocratização 
brasileira. São Paulo: HUCITEC, 1998. Cap. 2, “A passagem do modelo unionista-
autoritário para o federalismo estadualista: a origem do novo poder dos governadores”, 
p.59-108. 
BRESSER-PEREIRA Luiz C. Do estado patrimonial ao gerencial. In: Pinheiro, Wilheim 
e Sachs (Org.). Brasil: Um Século de transformações. São Paulo: Cia. das Letras, 2001. 
p. 222-259. 
DINIZ, Eli. Governabilidade, democracia e reforma do Estado: os desafios da construção 
de uma nova ordem no Brasil dos anos 90. In: DINIZ, Eli; AZEVEDO, Sérgio de. (Org.). 
Reforma do Estado e democracia no Brasil. Brasília: UnB, 1997. 
 

Referências Complementares 
 
FLEURY, Maria T. Leme, FISCHER, Rosa M. Cultura e poder nas organizações. São 
Paulo: Atlas, 1997. 
GOULART, Jefferson O. Orçamento participativo e gestão democrática no poder local. 
In: Revista de Cultura e Política, 2006, vol., n. 69.  
LAMOUNIER, Bolívar; SOUZA, Amaury de. Democracia e reforma institucional no 
Brasil: uma cultura política em mudança. In: Dados, v. 34, n.3, 1991, p.311-348. 
LAVINAS, Lena; MAGINA, Manoel A.; COUTO E SILVA, Mônica. Federalismo e 
regionalização dos recursos públicos. Rio de Janeiro: IPEA, 1995. [Textos para 
discussão n. 369]. 
LIMA JUNIOR, Olavo Brasil. Os partidos políticos brasileiros: a experiência federal e 
regional, 1945-1964. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1983. 
REIS, Fábio Wanderley (Org.). Os partidos e o regime: a lógica do processo eleitoral 
brasileiro. São Paulo: Símbolo, 1978. 
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Componente Curricular Carga Horária 
Presencial 

Carga Horária 
não Presencial 

Carga 
Horária 

Total 
Políticas Públicas 27h 3h 30h 

EMENTA 

Sociedade. Política. Política Pública. Análise política. Análise de políticas. As principais 
abordagens na análise de políticas públicas e o modelo sistêmico. A concepção do “ciclo 
da política”. Atores políticos (stakeholders). Interesses e expectativas. Poder e recursos 
de poder. Bem público. Escolha racional. Experiências inovadoras que criam novas 
esferas públicas de negociação e de participação popular: conselhos, redes, parcerias e 
novos arranjos institucionais no nível local de governo. A formação de agenda de políticas 
públicas. Tipos de demandas. Decisão. Não-decisão. Arenas políticas. Padrões de 
comportamento e interação dos atores. Modelos de análise do processo decisório: 
racional, organizacional e modelo da política burocrática. As lógicas do processo 
decisório: racional-compreensiva, incremental e mixed-scanning. Relações entre 
formulação e implementação. Modelos de implementação de políticas. Avaliação. 
Acompanhamento. Monitoramento. Pesquisa Avaliativa. Tipos de avaliação. Critérios de 
avaliação. Controle e avaliação de políticas públicas. Políticas Públicas: conceitos e 
evolução no Brasil. Regularidades das políticas públicas no Brasil. Novos papéis e 
responsabilidades dos entes federativos nas políticas públicas.  

BIBLIOGRAFIA 

Referências Básicas  

COTTA, Tereza Cristina. Metodologia de avaliação de programas e projetos sociais: 
análise de resultados e de impacto. In: Revista do Serviço Público, n. 2, abr-jun 1998. 
GARCIA, Ronaldo Coutinho. Subsídios para organizar avaliações da ação 
governamental. In: Revista Planejamento e Políticas Públicas. Brasília: IPEA, n. 23, 
jun., 2001. 
RICO, Elizabeth Melo (Org.). Avaliação de políticas sociais. São Paulo: Cortez, 1999. 
RUA, Maria das Graças. Políticas Públicas. 2. ed. Florianópolis: Departamento de 
Ciências da Administração/UFSC, 2012. 
 
Referências Complementares 

FREY, Klaus. Políticas públicas: um debate conceitual e reflexões referentes á prática da 
análise de políticas públicas no Brasil. In: Revista de Sociologia e Política, v.17, n.15, 
nov, 2000. 
ROTH, André-Noël. Políticas públicas: formulación, implementación y evaluación. 
Bogotá: Ediciones Aurora, 2006. 
SANTOS, Wanderley G. Cidadania e justiça. Rio de Janeiro: Campus, 1979. Cap. 4 
“Teoria do laissez-faire repressivo à cidadania em recesso”, p. 71-82, e Cap. 5 
“Acumulação e eqüidade na ordem autoritária brasileira”, p. 83-123. 
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Componente Curricular Carga Horária 
Presencial 

Carga Horária 
não Presencial 

Carga 
Horária 

Total 
Planejamento Estratégico 
Governamental 

27h 3h 30h 

EMENTA 

Introdução ao Planejamento Estratégico Governamental (PES). Aspectos Gerais e 
Históricos. O Desenvolvimento Planejado. Evolução do Planejamento no Brasil.Contexto 
sociopolítico do Planejamento Governamental. A democratização política e o “estado 
necessário”.  A construção do “estado necessário” e o planejamento estratégico 
governamental. O contexto disciplinar da Administração Pública. Políticas Públicas e 
Políticas Sociais. A ciência política e a supervalorização do político. A administração 
pública e a subvalorização do conflito. Concepção do estado “neutro”. Metodologia de 
Diagnóstico de Situações. O agir estratégico. Pressupostos para uma ação estratégica em 
ambiente governamental. O conceito de Ator Social. A situação Problema como objeto 
do PES. Fluxograma explicativo da situação. 

BIBLIOGRAFIA 

Referências Básicas 
 
DAGNINO, Renato Peixoto. Planejamento Estratégico Governamental. 2. ed. 
Florianópolis : Departamento de Ciências da Administração / UFSC, 2012. 
CRISTO, Carlos Manuel Pedroso Neves. Prospectiva estratégica: instrumento para a 
construção do futuro e para a elaboração de políticas públicas. Revista do Serviço 
Público, Ano 54, n.1, jan/mar, 2003. 
FISCHMANN, Adalberto A.; ALMEIDA, Martinho I. R. de. Planejamento estratégico 
na prática. São Paulo: Atlas, 1995. 
 

Referências Complementares 
 
MATUS, Carlos. Política planejamento e governo. Brasília: IPEA, 1996. 
OLIVEIRA, José A. P. Desafios do planejamento em políticas públicas: diferentes visões 
e práticas. In: RAP, Rio de Janeiro, n. 40, v. 1, p. 273-88, mar/abr, 2006. 
MATUS Carlos. O método PES. São Paulo: Fundap, p. 51-100, 1995. 
MINTZEMBERG, Henry. Safári de estratégia. São Paulo: Bookman, 1999. 
OLIVEIRA, Djalma de P. R. Planejamento estratégico: conceitos, metodologia, 
práticas. São Paulo: Atlas, 1988. 
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Componente Curricular Carga Horária 

Presencial 
Carga Horária 
não Presencial 

Carga 
Horária 

Total 
O Estado e os Problemas 
Contemporâneos 

27h 3 30h 

EMENTA 

Pobreza, Desigualdade, Exclusão e Cidadania: correlações, interseções e oposições. 
Pobreza e Desigualdade. A Proteção Social Promovida pelo Estado: histórico e mais 
alguns conceitos relevantes. O Plano Beveridge e as Origens do Estado de Bem-Estar 
Social. Bases econômicas do Estado de Bem-Estar Social: keynesianismo e fordismo. Os 
modelos de Estado de Bem-Estar social. As Políticas de Proteção Social no Brasil: história 
e perspectivas. Evolução da Proteção Social Brasileira no Século XX: da década de 1920 
à Constituição Federal de 1988. A Política Social após a Redemocratização: da 
Constituição Cidadã de 1988 ao Governo Lula. 

BIBLIOGRAFIA 

Referências Básicas 
 
KLIKSBERG, Bernardo. Falácias e mitos do desenvolvimento social. São Paulo: 
Cortez; Brasília: UNESCO, 2001. Cap. 3 “Como reformar o estado para enfrentar os 
desafios sociais do século XXI?”, p. 69-103.  
ITUASSU Arthur; ALMEIDA Rodrigo (Org.) O Brasil tem jeito? Vol. 2: educação, 
saúde, justiça e segurança. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. 
SANTOS, Maria Paula Gomes dos. O Estado e os Problemas Contemporâneos. 2. ed. 
Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração / UFSC, 2012. 
 

Referências Complementares 
 
INSTITUTO DNA BRASIL. 50 brasileiros param para pensar a vocação do país. São 
Paulo: Instituto DNA Brasil, 2005. 
FREY, Klaus. Políticas públicas: um debate conceitual e reflexões referentes á prática da 
análise de políticas públicas no Brasil. In: Revista de Sociologia e Política, v.17, n.15, 
nov, 2000. 
ROTH, André-Noël. Políticas públicas: formulación, implementación y evaluación. 
Bogotá: Ediciones Aurora, 2006. 
SANTOS, Wanderley G. Cidadania e justiça. Rio de Janeiro: Campus, 1979. Cap. 4 
“Teoria do laissez-faire repressivo à cidadania em recesso”, p. 71-82, e Cap. 5 
“Acumulação e eqüidade na ordem autoritária brasileira”, p. 83-123. 
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Componente Curricular Carga Horária 

Presencial 
Carga Horária 
não Presencial 

Carga 
Horária 

Total 
Indicadores Socioeconômicos na 

Gestão Pública 

27h 3h 30h 

EMENTA 

Introdução histórica; Indicadores Sociais: do conceito às medidas. Indicadores e os 
diagnósticos socioeconômicos. Principais Pesquisas e Fontes de Dados e de Indicadores 
Sociais, Principais produtores de dados e indicadores no Brasil. Os Censos Demográficos. 
As Pesquisas Amostrais e Institucionais do IBGE. Registros Administrativos, Cadastros 
Públicos e Dados de Programas. Introdução às fontes de dados e indicadores econômicos. 
Dados e Indicadores Econômicos. Principais boletins de conjuntura. Principais pesquisas 
econômicas do IBGE.  

BIBLIOGRAFIA 

Referências Básicas 
 
JANNUZZI, Paulo M. Indicadores Sociais: conceitos básicos para uso na avaliação e 
formulação de políticas. Campinas: Alínea 2001, p.11-63. 
______; CAVATI SOBRINHO, H. Informação econômica no Sistema Estatístico 
Brasileiro. Bahia Análise & Dados, Salvador, v. 15, n. 1, p. 75-90, 2005. 
JANNUZZI, Paulo de Martino. Indicadores Socioeconômicos na Gestão Pública. 2. ed. 
Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração / UFSC, 2012. 
 

Referências Complementares 
 
CARDOSO, Regina L. S. Elaboração de indicadores de desempenho institucional e 
organizacional no setor público. São Paulo: CEPAM, 1999. 
CARLEY, Michael. Indicadores sociais: teoria e prática. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. 
IBGE. Indicadores sociais municipais. Rio de Janeiro, 2002. Disponível em: 
<www.ibge.gov.br>. Acesso em: 22 jun. 2009. 
______. Síntese de Indicadores Sociais. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em: 
<www.ibge.gov.br>. Acesso em: 22 jun. 2009. 
______. Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. Rio de Janeiro, 2006. 
Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 22 jun. 2009. 
IPEA. Boletim de Políticas Sociais. Brasília, 2006.  
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Indicadores de atenção básica à Saúde. Brasília: RIPSA, 
2002. 
RATTNER, H. Indicadores sociais e planificação do desenvolvimento. 2007. 
Disponível em: <www.abdl.org.br/rattner>. Acesso em: 22 jun. 2009. 
SCANDAR, W. J.; JANNUZZI, P. M.; SILVA, P. L. N. Sistemas de indicadores ou 
indicadores sintéticos: do que precisam os gestores de programas sociais? Bahia Análise 
& Dados, Salvador, v. 17, n. 4, p. 1.191-1201, 2008. 
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EMENTÁRIO DE DISCIPLINAS MÓDULO GESTÃO PÚBLICA 
 

Componente Curricular Carga Horária 
Presencial 

Carga Horária 
não Presencial 

Carga 
Horária 

Total 
Cultura e Mudança 
Organizacional 

27h 3h 30h 

EMENTA 

Mudanças Organizacionais: fatos geradores, tipologias e modelos básicos de gestão de 
mudanças. Os processos de institucionalização em órgãos públicos: a cultura brasileira, e 
a descontinuidade administrativa. Governabilidade, Projetos de Mudanças e resistências 
culturais das estruturas existentes. Mudanças, desenvolvimento organizacional e 
aprendizagem nas organizações públicas. Comunicação – fator estratégico na 
implementação de mudanças. 

BIBLIOGRAFIA 

Referências Básicas 
 
BERGUE, Sandro Trescastro. Cultura e Mudança Organizacional. 2. ed. Florianópolis: 
Departamento de Ciências da Administração / UFSC: CAPES: UAB, 2012. 
LIMA, Suzana Maria Valle (Org.). Mudança Organizacional: teoria e gestão. Rio de Janeiro: 
FGV Editora, 2003. 
FREITAS, Maria E. Cultura organizacional: formação, tipologias e impactos. São 
Paulo; Makron, McGraw-Hill, 1991. 
 
Referências Complementares 
 
FREITAS, Maria E. Cultura organizacional: formação, tipologias e impactos. São 
Paulo; Makron, McGraw-Hill, 1991. 
FLEURY, Maria Tereza Leme; FISCHER, Rosa Maria. Cultura e poder nas 
organizações. Rio de Janeiro: Atlas, 1991. 
KRAUSZ, Rosa R. Compartilhando o poder nas organizações. São Paulo: Nobel, 1991. 
MORGAN, Gareth. Imagens da organização. São Paulo: Atlas, 1996. 
OLIVEIRA, Marco Antônio G. Como entender a cultura organizacional. São Paulo: 
Nobel, 1988. 
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Componente Curricular Carga Horária 
Presencial 

Carga Horária 
não Presencial 

Carga 
Horária 

Total 
Comportamento Organizacional 27h 3h 30h 

EMENTA 

Abrangência do CO, micro, meso e macrocomportamento organizacional, no 
fortalecimento da governança das organizações. Poder e Cultura na institucionalização 
das redes organizacionais federativas. Modelos de Gestão e os desenhos organizacionais 
nas organizações públicas. Conflito e negociação no desenvolvimento da governança. 
Poder, autoridade e teorias abrangentes de liderança. 

BIBLIOGRAFIA 

Referências Básicas 
 
BERGUE, Sandro Trescastro. Comportamento Organizacional. 2. ed. Florianópolis: 
Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília]: CAPES: UAB, 2012. 
ROBBINS, Stephen P. Comportamento organizacional. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2005. 
FREITAS, Maria E. Cultura organizacional: formação, tipologias e impactos. São 
Paulo; Makron, McGraw-Hill, 1991. 
 
Referências Complementares 
 
BOWDITCH, James L.; BUONO Anthony F. Elementos de Comportamento 
Organizacional.São Paulo: Pioneira, 1992. 
DAFT, Richard L. Organizações Teorias e Projetos. São Paulo: Pioneira. Thomson 
Learning, 2002. 
MORGAN, Gareth. Imagens da Organização. Atlas. São Paulo, 1996. 
NADLER, David A.; GERSTEIN, Marc; SHAW, Robert B. Arquitetura 
Organizacional. Rio de Janeiro: Campus, 1994. 
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Componente Curricular Carga Horária 
Presencial 

Carga Horária 
não Presencial 

Carga 
Horária 

Total 
Redes Públicas de Cooperação em 
Ambientes Federativos 

27h 3h 30h 

EMENTA 

Desenvolvimento regional. Conceito e organização de redes. Estrutura, funcionamento e 
propriedades das redes. A colaboração entre estados e prefeituras para buscar ação grupal 
com vistas ao desenvolvimento sustentável, à preservação ecológica, ao respeito cultural 
e à equidade social. A transmissão do capital social (ou doenças transmissíveis) nas redes 
comunitárias. A estrutura ou a arquitetura mais eficiente para uma rede de organizações. 
Consórcios intermunicipais. Casos de redes estaduais e municipais. Alianças e parcerias. 
Concessões. PPPs. Consórcios. 

BIBLIOGRAFIA 

Referências Básicas 
 
CASSIOLATO, J. E.; LASTRES, H. M. M. (Coords.) Arranjos produtivos locais e as 
novas políticas de desenvolvimento industrial e tecnológico. Rio de Janeiro: UFRJ, 
2000.  
MALMEGRIN, Maria Leonídia. Redes Públicas de Cooperação em Ambientes 
Federativos. 2. ed. Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração / UFSC; 
[Brasília]: CAPES : UAB, 2012. 
TEIXEIRA, Francisco (Org.). Gestão de Redes de Cooperação Interempresariais. São 
Paulo: Casa da Qualidade, 2004. 
 
Referências Complementares 
 
INOJOSA, Rose Marie. Intersetorialidade e a Configuração de um Novo Paradigma 
Organizacional. Revista de Administração Pública – RAP, Rio de Janeiro, v. 32, n. 2, 
p. 35-48, mar./abr. 1998 
______. Redes de compromisso social. Revista de Administração Pública – RAP, Rio 
de Janeiro, v. 5, n. 33, p. 115-141, set./out. 1999. 
MIGUELETTO, Danielle C. R. Organizações em rede. 2001. 96 f. Dissertação (Mestrado 
em Administração Pública) Escola Brasileira de Administração Pública, Fundação 
Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2001. 
OLIVEIRA, V. M.; CÂNDIDO G. A. As Formas de Organizações em Redes e a Atuação 
dos Brokers. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – 
ENEGEP, 26., Fortaleza, out. 2006. Anais... Fortaleza: ENEGEP, 2006. 
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Componente Curricular Carga Horária 
Presencial 

Carga Horária 
não Presencial 

Carga 
Horária 

Total 
Gestão Operacional 42h 3h 45h 

EMENTA 

Controle pela Sociedade e pelo Estado e a prestação de contas da administração pública. 
A gestão de processos e projetos e os dispositivos normativos dos sistemas estruturadores 
das áreas de apoio à execução. Gestão de Demanda e de Capacidade instalada na prestação 
de serviços públicos. Gestão de conformidade e de riscos operacionais face às restrições 
de recursos. Controladoria e Sistemas de Informações – o uso intensivo de soluções de 
TIC internamente e nas relações com agentes, intervenientes e sociedade em geral. 

BIBLIOGRAFIA 

Referências Básicas 
 
MALMEGRIN, Maria Leonídia. Gestão Operacional. 2. ed. Florianópolis: 
Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília]: CAPES: UAB, 2012. 
ROBBINS, Stephen P. O processo administrativo: integrando a teoria e prática. São 
Paulo: Atlas, 1980. 
VALERIANO, Dalton L. Gerência em projetos. São Paulo: Makron Books, 1998. 

Referências Complementares 
 
MAXIMIANO Antonio César Amaru. Administração de Projetos. São Paulo: Atlas, 
2002. 
BEUREN. Ilse Maria. O Papel da controladoria no processo de gestão. In: SCHMIDTH, 
Paulo. Controladoria: agregando valor para a empresa. Porto Alegre: Bookman, 2002. 
Cap. 1, p. 15-38. 
FIGUEIREDO, Sandra; CAGGIANO, Paulo César. Controladoria: teoria e prática. São 
Paulo; Atlas, 1993 
FITZSIMMONS, James A.; FITZSIMMONS, Mona J. Administração de Serviços. 
Bookman. Porto Alegre. 2000. 
LAUDON, Kenneth C; LAUDON, Jane Price. Sistemas de informações. Rio de Janeiro: 
LTC, 1999. 
OLIVEIRA, Luis Martins de. Controladoria: conceitos e aplicações. São Paulo: Futura, 
1998. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 51

Componente Curricular Carga Horária 
Presencial 

Carga Horária 
não Presencial 

Carga 
Horária 

Total 

Gestão Logística 27h 3h 30h 

EMENTA 

Introdução à Logística. Nível e Qualidade do Serviço Logístico. Atividades de Logística. 
Atividade de Planejamento. Atividade de Apoio Operacional. Processo Logístico. 
Administração de Materiais e distribuição física. Equilíbrio de Custos e Planejamento da 
Logística.Gestão do Processamento do Pedido. Gestão de Transporte. Gestão de Estoque e 
Localização. Gestão de Compras (compras no serviço público e seleção de fornecedores). 
Armazenagem e Manutenção da Informação. Métodos quantitativos e ferramentas 
computacionais aplicadas à operacionalização da logística.  

BIBLIOGRAFIA 

Referências Básicas 
 
BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: planejamento, 
organização e logística empresarial. Porto Alegre: Bookman, 2001. 
ROSA, Rodrigo de Alvarenga. Gestão Logística. 2. ed. Florianópolis: Departamento de 
Ciências da Administração / UFSC; [Brasília]: CAPES: UAB, 2012. 
VIANA, João José. Administração de Materiais: um enfoque. São Paulo: Atlas, 2001. 
 
Referências Complementares 
 
ARAÚJO, J. S. de. Almoxarifados: administração e organização. São Paulo: Atlas, 1981.  
BALLOU, Ronald H. Logística Empresarial. São Paulo. Atlas, 1993. 
______. Lei de Licitações nº 8.666/93. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. 
GIACOMONI, James. Orçamento Público. São Paulo: Atlas, 2003. 
ROSA, Márcio Fernando Elias. Direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2006. 
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Componente Curricular Carga Horária 
Presencial 

Carga Horária 
não Presencial 

Carga 
Horária 

Total 
Plano Plurianual e Orçamento 
Público 

42h 3h 45h 

EMENTA 

Instrumentos de Gestão do Estado: PPA, LDO, LOA e LRF. Definições conceituais, lógica 
de interação entre os instrumentos, visão sistêmica externa e governabilidade. PPA: função 
e componentes, gestão do plano, o uso de indicadores de resultados e suportes de sistemas 
informacionais. Orçamentos públicos: evolução histórica e tendências futuras de inovação 
e sistemas informacionais de apoio à gestão. A LDO e LOA a base legal do orçamento 
público: princípios orçamentários, vedações constitucionais. O orçamento no legislativo e 
as ementas parlamentares; o orçamento no executivo e os contingenciamentos 
orçamentários; impactos na capacidade governativa e nas políticas públicas.  

BIBLIOGRAFIA 

Referência Básica  
 
GIACOMONI, James. Orçamento Público. São Paulo: Atlas, 2005.SANTOS, Rita de 
Cássia. Plano Plurianual e Orçamento Público. 2. ed. Florianópolis: Departamento de 
Ciências da Administração / UFSC; [Brasília]: CAPES: UAB, 2012. 
SIQUEIRA, Thales R. O Modelo de Gestão dos Planos Plurianuais: um estudo de caso. 
Dissertação de mestrado apresentada no Instituto de Ciência Política da UNB. 2006. 
 
Referências Complementares 
 
PAULO, Luis Fernando Arantes. Plano Plurianual. Teoria, Prática e Desafios Para a 
Sua Efetividade. Rio de Janeiro: Juruá, 2016. 
REZENDE, Denis Alcides. Planejamento de Estratégias e Informações Municipais Para 
Cidade Digital. São Paulo: Atlas, 2012. 
BEHR, Ariel; BARBOSA, Diego Duarte Barbosa. Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público. São Paulo: Gen, 2014. 
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Componente Curricular Carga Horária 
Presencial 

Carga Horária 
não Presencial 

Carga 
Horária 

Total 
Metodologia do Trabalho 
Científico 

27h 3h 30 

EMENTA 

Método e metodologia: concepções do trabalho científico. Classificações da pesquisa 
científica: pesquisa teórica, pesquisa empírica, pesquisa experimental. Abordagens 
quantitativa e qualitativa: limites e possibilidades. Tipos de pesquisa. Instrumentos e 
estratégicas de coleta de dados. Universo, amostragens e amostra em pesquisa. Campo 
empírico e sujeitos da pesquisa. Perspectivas de análise/interpretação de dados. Gêneros e 
elementos da redação de trabalhos científicos. Elaboração de projeto de pesquisa: definição 
do fenômeno, objetivos, questão de pesquisa, justificativa, fundamentação teórica, 
cronograma de atividades. Produção e difusão do conhecimento científico. Normatização 
do trabalho científico (ABNT). 

BIBLIOGRAFIA 

Referências Básicas 
 
CERVO, A. Luiz; BERVIAN, Pedro A; SILVA, Roberto. Metodologia científica. 6 ed. 
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia 
científica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
 _____. Metodologia científica. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
LAVILLE, Christian e DIONNE, Jean. A construção do saber: manual de metodologia 
da pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre/Belo Horizonte: Artmed/UFMG, 1999. 
RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa Social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 
1999. 
 
Referências Complementares 
 
BAUER, Martin W.; GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e 
som: um manual prático. 12. ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 
BOOTH, Wayne C.; COLOMB, Gregory G.; WILLIAMS, Joseph M. A arte da pesquisa. 
2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. Rio de 
Janeiro: Vozes, 2010. 
DEMO, Pedro. Pesquisa e informação qualitativa: aportes metodológicos. 5. ed. 
Campinas: Papirus, 2012 (Coleção Papirus Educação). 
ELLIOT, Ligia Gomes. Instrumentos de avaliação e pesquisa: caminhos para construção 
e validação. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2012. 
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ANEXO II 

CARGA HORÁRIA DOCENTE 
 
 

Item Docente Titulação Disciplina Instituição Carga 
Horária 

1.  Ilka Maria Soares 
Campos 

Mestre Introdução à 
Modalidade EaD 

IFPB 30h 

2.  Filipe José Cavalcanti 
Leite 

Especialista Estado, Governo e 
Mercado 

IFPB 30h 

3.  Alysson André Regis 
de Oliveira 

Mestre O Público e o 
Privado na Gestão 
Pública 

IFPB 30h 

4.  Emmanuelle Arnaud 
Almeida Cavalcanti 

Doutora Políticas Públicas IFPB 30h 

5.  Marcella Braga 
Tavares 

Mestre Desenvolvimento e 
Mudanças no 
Estado Brasileiro 

IFPB 30h 

6.  Emmanuelle Arnaud 
Almeida Cavalcanti 

Doutora Planejamento 
Estratégico 
Governamental 

IFPB 30h 

7.  Roberto Salgado 
Beato 

Mestre Indicadores 
Socioeconômicos 
na Gestão Pública 

IFPB 30h 

8.  Robson Oliveira 
Lima 

Mestre O Estado e os 
problemas 
contemporâneos 

IFPB 30h 

9.  Maria de Fátima 
Oliveira Silva 

Doutora Cultura e Mudança 
Organizacional 

IFPB 30h 

10.  Alice Inês Guimarães 
Araujo 

Doutora Comportamento 
Organizacional 

IFPB 30h 

11.  Caroline Helena 
Limeira Pimentel 
Perrusi 

Mestre Redes Públicas de 
Cooperação em 
Ambientes 
Federativos 

IFPB 30h 

12.  Márcio Carvalho da 
Silva 

Doutor Gestão 
Operacional 

IFPB 45h 

13.  Elaine Cristina 
Batista de Oliveira 

Doutora Gestão Logística IFPB 30h 

14.  Vilma Souza Ismael 
da Costa 

Mestre Plano Plurianual e 
Orçamento Público 

IFPB 45h 

  
 
 
 
 


