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1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

NOME: Curso de Pós-Graduação lato sensu em Administração Pública

CERTIFICAÇÃO: Especialista em Administração Pública

MODALIDADE (segundo Portaria Ifes nº 3050/2016): Semipresencial

ÁREA BÁSICA: Administração

ÁREA DE AVALIAÇÃO: Administração, Ciências Contábeis e Turismo

NÚMERO DE VAGAS: 40 vagas

CARGA HORÁRIA TOTAL: 405 horas.

CAMPUS: Ifes – Campus Colatina.

PERIODICIDADE: Única

PERIODO DE REALIZAÇÃO1: 2019/2 a 2020/2

COORDENADOR DO CURSO

Nome: Izabel Maria Laeber

Titulação: Mestre em Administração de Empresas

e-mail: ilaeber@ifes.edu.br

Telefone: (27)3723-1500

1 O cumprimento  dessa  previsão de início  e  término está  também relacionada,  dentre  outros,  aos  trâmites  de
elaboração, aprovação e execução de edital de seleção de discentes.
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2. JUSTIFICATIVA

Este Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Pós-Graduação  Lato Sensu em Administração Pública foi
construído pela Comissão de Elaboração do PPC, com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais do
Curso de Graduação em Administração Pública, Bacharelado, Resolução CNE/CES nº 1, de 13 de janeiro
de 2014, com base na Resolução CNE/CES n.º 1, de 03 de abril de 2001; na Resolução CNE/CES nº 1, de
06 de abril de 2018; na Portaria GR Ifes nº 1949, de 24 de setembro de 2014; Portaria GD Ifes nº 3050 de
24 de outubro de 2016; na Resolução CNE/CES n º 24, de 18 de dezembro de 2002; na Lei nº 9394, de 20
de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

O  papel  primordial  das  instituições  de  ensino,  no  que  tange  à  área  básica  de  Administração,
principalmente as públicas, é ser capaz de formar uma mão de obra qualificada e cada vez mais ciente de
sua  contribuição  para  a  melhoria  do  processo  administrativo  frente  às  novas  necessidades  de
desenvolvimento, adaptando-se às novas tecnologias.

Nesse cenário, o Ifes – Campus Colatina, possui o Curso Técnico em Administração integrado ao Ensino
Médio,  desde  2006,  que  tem  sido  referência  de  ensino  público  de  qualidade,  com  ênfase  no
desenvolvimento  socioeconômico  local  e  regional.  Visando  à  verticalização  do  ensino  e,
consequentemente,  a uma maior contribuição na gestão/produção da cadeia econômica da região, e o
curso de Graduação em Administração, desde 2014. Isso ao mesmo tempo em que se iniciou um processo
de elaboração  desse  projeto  na modalidade semipresencial de uma pós-graduação,  em substituição à
oferta dos Cursos de Pós-Graduação lato sensu em Gestão Pública Municipal e de Gestão Pública no Polo
Colatina, com ofertas de turmas em 2010  com término em 2013, respectivamente.

De acordo com a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, uma das finalidades dos Institutos Federais
consiste  em “promover  a  integração  e a  verticalização  da educação básica  à  educação profissional  e
educação superior,  otimizando a infraestrutura física,  os quadros de pessoal  e os recursos de gestão”
(Inciso III, Art. 6º).

Nesse sentido, ao ofertar o curso de Pós-graduação lato-sensu em Administração Pública, na modalidade
semipresencial, o Ifes – Campus Colatina estará, conforme preconizada na lei de criação dos institutos
federais, aproveitando seus recursos humanos, bem como sua estrutura física e os recursos de gestão já
existentes para promover a verticalização do campus. 

Essa expansão de cursos vem atender aos anseios da comunidade local e regional em vários aspectos. Um
deles relaciona-se, mesmo que indiretamente, ao fato da inexistência da oferta de curso de pós-graduação
gratuito, nesta área de Administração Pública, na região. Assim, a perspectiva da verticalização é garantir
a continuidade do ensino de qualidade ofertado pelo Ifes, visto que os egressos do Curso de Bacharel em
Administração, tanto do Ifes quanto de outras instituições de ensino superior, terão a oportunidade de
prosseguir seus estudos de modo gratuito de com qualidade.

Sendo  assim,  esse  interesse  da  comunidade  na  oferta  do  curso  de  pós-graduação  em Administração
Pública é ratificada por meio da análise do relatório final da primeira turma ofertada deste curso no Ifes –
Campus Colatina, em que o curso recebeu 728 inscrições, sendo a relação candidato/vaga de 18 inscritos
para cada uma vaga. No entanto, apenas os primeiros 40 aprovados puderam se matricular, visto que o
total de vagas para o público em geral era de um total de 40 vagas para a turma/ano de 2016/2.

Essa primeira oferta do curso teve como data de início das aulas o dia 22/10/2016. E, desde então, os
outros  inscritos,  que  não  ficaram  entre  os  quarenta  primeiros  classificados,  anseiam  por  uma  nova
oportunidade de fazerem uma Pós-Graduação gratuita e de qualidade na área de Administração Pública.

Outros  aspectos  importantes  referem-se  ao  estímulo  à  pesquisa  aplicada,  ao  empreendedorismo,  ao
desenvolvimento científico e tecnológico e à promoção de produção, desenvolvimento e transferência de
tecnologias  sociais,  principalmente,  voltadas  à  preservação  do  meio  ambiente;  características  essas
presentes no processo educativo do Ifes – Campus Colatina.

Diante das constatações apresentadas acima, o curso de Pós-Graduação em Administração Pública, que
será ofertado pelo Instituto Federal do Espírito Santo, campus Colatina, demonstra grande viabilidade e
potencial para contribuir com o desenvolvimento local, tanto por meio de instituições públicas quanto
privadas. 

Portanto,  este  curso  de  especialização  é  de  suma  importância  para  desenvolver  o  processo de
verticalização do conhecimento na área de administração, por meio de uma visão multidisciplinar e com a
qualidade  que  requer,  uma  vez  que  objetiva  dar  uma  formação  competente  a  profissionais  que
desempenharão, satisfatoriamente, funções inerentes à gestão nos setores públicos.
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Figura 1 – Verticalização da área de Administração.

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso de Bacharel em Administração – Ifes – Campus Colatina (2014, p 6)

3. RELEVÂNCIA 

A Pós-Graduação  Lato Sensu em Administração Pública abordará,  por meio de sua ementa,  todos os
conhecimentos necessários sobre organizações públicas e legislação, gestão financeira em organizações
públicas, planejamento, plano diretor e gestão de projetos.

Desde meados da década de 1990, a administração pública, no Brasil, vem passando por transformações
importantes, notadamente no que se refere à redefinição do papel do Estado Nacional, em geral, e do pa-
pel 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, assu-
mindo diversas atividades antes desempenhadas pela União. Com a introdução de um Estado mais forte,
porém menor, esse reduziu seu papel nacional-desenvolvimentista, que vigorou por meio século (ABRU-
CIO; COUTO, 1996; PINHO; SANTANA, 2001). Dentro da concepção neoliberal, a partir de 1990, a
União passou a exercer as “verdadeiras” funções de Estado: regulação e indução.

Nesse sentido, os dois níveis de governo subnacionais passam a assumir papéis complexos (antes exerci-
dos pela União), que exigem competências específicas de regulação e uma nova gestão de atividades es-
senciais, 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 le-
vou o governo central a transferir esses problemas para estados e municípios, sobretudo para os últimos,
que adotam o welfarismo municipal.

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 Kei-
demann (2006).

Um dos pontos que merecem destaque, diz respeito à conscientização do seu verdadeiro papel constituci-
onal. Na Constituição Federal (CF), há funções exclusivas de Estado, funções não exclusivas e funções de
mercado (privadas) que devem ser pensadas e assumidas. Com a promulgação da Lei de Responsabilida-
de Fiscal (LRF), estados e municípios passaram a se preocupar mais com suas finanças, tanto do lado da
receita quanto do lado da despesa. 

Nesse sentido, tanto no desenho de nova estrutura organizacional quanto na gestão dos processos/ativida-
des, União, estados e municípios necessitam de profissionais capacitados em gestão. Na União, essa tare-
fa já se acha mais bem desenvolvida, com a (re)estruturação e (re)valorização de diversas carreiras típicas
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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.

Para tanto, é preciso que seja dada oportunidade a cidadãos, a estados e a prefeituras de todo o Brasil de
se capacitarem para o exercício de uma administração pública profissional.

4. OBJETIVOS DO CURSO

4.1 Objetivo geral

O Curso tem como objetivo formar especialistas em Administração Pública capacitados para o exercício
das atividades de planejamento e de gestão de programas e projetos públicos com eficiência, eficácia,
efetividade, economicidade, excelência operacional e transparência.

4.2 Objetivos específicos

 Capacitar gestores para atuação na administração de organizações públicas.

 Qualificar profissionais para resoluções de problemas nas organizações públicas.

 Contribuir para a melhoria da gestão das atividades desempenhadas em organizações públicas, nos
âmbitos federal, estadual e municipal. 

 Colaborar para que o gestor público desenvolva visão estratégica dos negócios públicos, a partir do es-
tudo sistemático e aprofundado da realidade administrativa do governo ou de suas unidades produtivas.

 Adotar ações afirmativas para a inclusão e a permanência da população negra, indígena e pessoas com 
deficiência no seu corpo discente. 

5. PÚBLICO-ALVO

Indicado aos profissionais bacharelados ou com licenciatura em quaisquer áreas do saber; consultores de
serviços públicos, diretores e secretários municipais, além de profissionais do setor privado que interagem
com o setor público.

Perfil do Egresso

O perfil profissional desejado para os egressos do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Administração
Pública está centrado  na ênfase da compreensão crítica das situações do mundo contemporâneo e na
habilidade de elaborar estratégias para minimizar os desafios sociais, econômicos, ambientais e de outras
naturezas  que  se  apresentam,  pautados  por  valores  de  autonomia,  iniciativa,  criatividade  e
responsabilidade. 

6. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO CURSO

6.1 Período para realização do curso

O  curso  terá  a  duração  de  aproximadamente  18  (dezoito)  meses,  sendo  12  (doze)  meses  para
desdobramentos das disciplinas e 06 (seis) meses para a elaboração de Trabalho Lgraduade Conclusão
Final (TCF), em forma de artigo científico.

Cada disciplina ofertada terá um total de 45 horas, sendo 16 (dezesseis) horas de aulas presenciais, que
serão ministradas no campus Colatina durante 18 sábados das 8h às 12h e de 13h às 17h, e 29 (vinte e
nove) horas de atividades a distância, via Plataforma Moodle.

6.2 Metodologia do Curso

Atualmente,  paradigmas relacionados à educação falam da necessidade da interação entre os diversos
agentes sociais envolvidos no processo, tanto da construção do conhecimento de forma ativa, quanto do
currículo flexível que possibilite ao aluno estabelecer relações entre os diversos contextos de redes de



8

conhecimentos, da interconectividade dos problemas e de suas possíveis soluções. Assim, o Curso Pós-
Graduação Lato Sensu em Administração Pública está de acordo com os pressupostos supracitados. 

Visto que este modelo de ensino irá possibilitar que o aluno amplie e construa diversas formas de saberes,
tendo a interação entre docentes e alunos como um dos instrumentos de sistematização da aprendizagem
durante as aulas presenciais  e  a prática da Educação a Distância (EaD) como outra possibilidade de
prática educativa e social, por suas características e sua forma de organizar a aprendizagem e os processos
formativos.

Assim, o conjunto das disciplinas planejadas para este curso terá como base uma abordagem crítica e
reflexiva  sobre  a  Administração  Pública,  instigando,  sempre  que  possível,  o  debate  acadêmico  e  o
entendimento das relações complexas que envolvem o tema. Dessa forma, almeja-se que as disciplinas se
complementem na perspectiva de que no decorrer do curso, as disciplinas dialoguem entre si, de forma
coesa e coerente, em consonância com a prática. 

Como estratégia pedagógica, durante as aulas presenciais, idealizou-se a utilização de métodos ativos de
ensino como problematização, estudos de casos e resolução de problemas que visem a desenvolver no
aluno habilidades e competências para atuar com mais segurança na realidade em que estará inserido. 

O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) - Moodle, também utilizado durante o curso, permitirá aos
discentes, de maneira geral, compartilhar informações e ampliar o pensamento crítico e a habilidade de
análise,  síntese  e  avaliação,  ao  estimular  o  aluno  a  buscar  e  gerir  a  informação,  assim  como  a
aprendizagem colaborativa. Essa dinâmica faz com que o aluno receba o conhecimento sistematizado e,
ao mesmo tempo, o recrie de acordo com as habilidades desenvolvidas em um processo constante de
reflexão.

A cooperação é a palavra-chave valorizada, neste ambiente,  por auxiliar a sistematização da teoria, a
reflexão,  a  avaliação  de  diversos  pontos  de  vista,  a  aplicação  de  conceitos  e  a  reconstrução  do
conhecimento. O trabalho cooperativo está presente na troca e na busca por um escopo comum para a
construção do saber e acontece por meio do compartilhamento de informações e de conhecimentos. A
interação virtual colabora para que o conhecimento seja sempre compartilhado; de modo em que todos
passam contribuir uns com os outros, desenvolvendo suas competências e habilidades. Desse modo, o
trabalho pedagógico que tem por base o processo cooperativo, no qual o conhecimento é construído em
conjunto, torna a aprendizagem mais significativa.

A disposição do trabalho pedagógico no contexto do curso envolverá:

- o estudante: aluno matriculado no curso e que irá participar das aulas de forma ativa, complementando
a carga horária de cada disciplina a distância;

- os professores: responsáveis pela organização pedagógica da disciplina, pela produção de materiais de
apoio e pelas atividades que serão discutidas em sala de aula e cumpridas, também, a distância, para
completar a carga horária necessária a fim de que o conhecimento se sistematize;

- a equipe de apoio tecnológico e de logística: que tem como função dar suporte na plataforma Moodle
do curso; 

- a  comunicação: que  deverá  ser  multidirecional, com diferentes  modalidades  e  vias  de  acesso.  A
comunicação multimídia, com diversos meios e linguagens, exige, como em qualquer aprendizagem,
uma implicação consciente do aprendiz, uma intencionalidade e conhecimentos prévios necessários;

- o  trabalho  cooperativo: a  ação  pedagógica  e  a  construção  de  conhecimento,  numa  perspectiva
heurística e construtiva, devem se sustentar sobre o alicerce do trabalho colaborativo ou cooperativo,
na edificação de uma rede ou de uma comunidade de aprendizagem. 

6.3 Atendimento ao discente

O atendimento ao discente será feito diretamente pelas seguintes Coordenadorias e Núcleos:

- Coordenadoria Geral de Ensino.

- Coordenadoria do Curso.

- Coordenadoria de Gestão Pedagógica.

- Coordenadoria de Registros Acadêmicos.

- Coordenadoria de Apoio ao Ensino.
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- Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas – Napne.

- Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabi).

- Diretoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão.

- Coordenadoria de Atendimento Multidisciplinar.

- Coordenadoria de Biblioteca.

- Coordenadoria de Relações Institucionais e Extensão Comunitária.

Essas  Coordenadorias  e  Núcleos  estarão  à  disposição  do  aluno,  de  forma  a  atendê-lo  em  suas
necessidades individuais e coletivas. Além disso, o campus oferece o programa de Monitoria, se houver
demanda por parte dos professores do curso.

De acordo com o art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o ensino deverá ser ministrado com
base na igualdade de condições para o acesso  e permanência  na escola.  Com isso, faz-se necessário
construir a assistência estudantil como espaço prático de cidadania e de dignidade humana,  buscando
ações transformadoras no desenvolvimento do trabalho social com seus próprios integrantes.

A Coordenadoria  de Atendimento  Multidisciplinar,  o Núcleo de Apoio às  Pessoas  com Necessidades
Específicas, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas e a Coordenadoria de Gestão Pedagógica,
entre  outros,  são  setores  que se  colocam a  disposição  para  o  atendimento  ao  aluno do Ifes  campus
Colatina. Desse modo, são vários os segmentos, no campus, que trabalham tendo como objetivo principal
dar condições aos alunos de se manterem na escola, atuando na prevenção e no enfrentamento de questões
sociais, por meio de projetos e outras atividades diversas.

A Coordenadoria de Gestão Pedagógica, representada pelo pedagogo que acompanha o Curso de Pós-
graduação  Lato  Sensu em  Administração  Pública,  junto  com  a  Coordenadoria  do  Curso,  também,
desenvolvem atividades de apoio e assessoria aos professores e alunos que podem ser descritas como:

• Auxílio ao docente e discente no que diz respeito a todos os elementos do processo de ensino, à vida
acadêmica, seus avanços e dificuldades.

• Apoio  e  orientação  ao  discente  que  apresenta  problemas  psicopedagógicos  que  afetam  sua
aprendizagem.

• Análise dos processos acadêmicos dos alunos de acordo com a organização didática do ensino de pós-
graduação do Ifes, bem como orientação e encaminhamento em relação aos casos omissos.

O professor tem horários de planejamento e de atendimento aos alunos definidos junto à Coordenadoria
de Curso de maneira a permitir uma orientação presente e o entendimento de pontos não compreendidos
nas aulas.

O  Ifes  –  Campus  Colatina  -  preocupa-se  em  fomentar  a  inclusão  dos  alunos  com  necessidades
educacionais especiais.

6.3.1 Acesso a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida 

Dentre os itens contidos na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que estabelece normas gerais e critérios
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas  portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida. O Ifes campus Colatina possui como elemento de circulação vertical de rampas para acesso ao
2º pavimento, assim como espaço interno, espaço externo, pátio, estacionamento, portas das salas de aula,
laboratórios  e  banheiros  de  acordo  com  as  Normas  Técnicas  de  Acessibilidade  para  pessoas  com
deficiência ou mobilidade reduzida da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

O campus Colatina ainda conta com o  Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas –
NAPNE e o  Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros  e  Indígenas (NEABI) cuja finalidade é garantir  um
atendimento especializado, assegurando um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e
modalidades da educação.
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6.4 Processo Seletivo

6.4.1 Inscrição para Seleção 

Para se candidatar a uma (01) das vagas ofertadas pelo curso, o candidato deve ser portador do diploma
de bacharel e licenciatura, que atendam às exigências da instituição ofertante, graduação devidamente
reconhecido pelo MEC em qualquer área do conhecimento. 

6.4.2 Seleção

A seleção  no  Curso  de  Pós-Graduação  Administração  Pública será  feita  mediante  concurso  público,
devidamente regulamentado por edital de seleção, que será divulgado publicamente. 

6.4.3 Número de vagas: 40 (quarenta)

7. INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES

Ifes – Campus Colatina, proponente/ofertante do curso.

Ifes – Campus Colatina (cessão de professores).

Escola  de  Serviço  Público  do  Espírito  Santo  (Esesp),  conforme  os  termos  do  Termo  de  Convênio
02/2017, processo nº 23147. 001038/2017-97.

8. ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA

Área de Concentração: Administração Pública

Linhas de Pesquisa: Administração, Instituições e Políticas Públicas
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9. ESTRUTURA CURRICULAR

SEMESTRE CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA
CARGA HORÁRIA TOTAL

MODALIDADE PROFESSOR RESPONSÁVEL
Presencial Distância

1º
ESAP

Estado, Sociedade e Administração Pública no 
Brasil

16 29 Teórica Pablo Silva Lira

1º CMO Cultura e Mudança Organizacional 16 29 Teórica Mauricéia Soares Pratissolli Guzzo

1º PPIG Políticas Públicas e Indicadores de Gestão 16 29 Teórica Cláudia Guio Bragato

1º AP Administração Pública 16 29 Teórica Danielle Braun Calavotte Cozer

2º MP Metodologia de Pesquisa 16 29 Teórica e Prática Thereza Christina Ferrari Paiva

2º GLCA
Gestão de Contratos, Licitações, Convênios e 
Ajustes

16 29 Teórica Luiz Fernando Dalmonech

2º PPOG Plano Plurianual e Orçamento Governamental 16 29 Teórica Sandra Mara Magevsky

2º PPPG Política Pública e Planejamento Governamental 16 29 Teórica José Claudio Valbuza

3º TCF Trabalho de Conclusão Final 16 29 Prática Izabel Maria Laeber

TOTAL
144

(35,5%)
261

(64,5%)
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9.1. Ementas e Referências do Módulo Básico

DISCIPLINA 1: ESTADO, SOCIEDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL

Objetivos

 Compreender as relações entre estado, governo e sua evolução histórica até a atualidade.

 Estudar  formas  de  organização  dos  modelos  da  administração  pública  brasileira,  gestão  da  informação  e
estatística socioeconômica.

 Discutir a repercussão da tomada de decisão pautada em informações e estatísticas socioeconômicas na era
da Tecnologia da Informação (TI) e da sociedade informacional.

 Analisar os principais sistemas de informação de apoio à decisão na administração pública contemporânea,
balizada pelo planejamento estratégico, gestão da informação, conhecimento e tecnologia, monitoramento e
avaliação de políticas públicas.

Ementa
Relações entre Estado, governo e mercado na sociedade contemporânea. Federalismo. Centralização, autoritaris-
mo e políticas sociais no período Vargas. Democracia e desenvolvimento sob a Segunda República. Autoritarismo
e redemocratização.  Capitalismo contemporâneo.  Globalização e neoliberalismo:  desregulamentação,  privatiza-
ções e abertura dos mercados de bens e de capitais.

Metodologias de Ensino-Aprendizagem
Aulas expositivas e dialogadas com atividades práticas e teóricas em laboratório de informática e em campo. Serão
utilizados softwares editores e leitores de texto, planilhas eletrônicas, desenho assistido por computador disponível
no Ifes, e outros softwares acessórios do campus Vitória, além de pesquisas em sítios digitais através de acesso à
internet. Presença intérprete Libras, quando necessário.

Avaliação da Aprendizagem
Aproveitando a interdisciplinaridade da turma, as aulas expositivas foram estruturadas a partir de um debate inicial
que norteia  as discussões  sobre o tema central.  Dessa forma,  busca-se conjugar  as diversas perspectivas  e
experiências na construção de uma linha de raciocínio que orienta a explanação das teorias e técnicas relativas à
seara da disciplina proposta e apontar como as mesmas podem ser introduzidas nos estudos, pesquisas e no
próprio debate técnico sobre as questões que envolvem a Gestão Pública. Material didático utilizado: datashow,
apresentações em ppt, textos analógicos e digitais disponibilizados à turma em hd virtual, lousa etc..

Previsão de Trabalhos Discentes
Será observada a participação dos alunos nas aulas expositivas, bem como o nível de engajamento dos mesmos
em dinâmicas na sala de aula. A avaliação será procedida a partir da elaboração e apresentação de seminário(s).
Os critérios de avaliação são os seguintes: capacidade de correlacionar os conteúdos trabalhados em sala de aula;
capacidade de acrescentar autores e referenciais para além daqueles tratados na disciplina.

Referências Básicas
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.
BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política. São Paulo: Paz e Terra, 
2007.

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 

CRESPO, Antônio. Estatística Fácil.  São Paulo - SP: Editora Saraiva, 1999.

DAVENPORT, Thomas. Ecologia da informação. São Paulo: Futura, 1998. 

DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence. Conhecimento empresarial: como as organizações gerenciam 
o seu capital intelectual. Rio de Janeiro: Campus, 1998.

EDVINSSON, L.; MALONE, M. S. Capital intelectual: descobrindo o valor real de sua empresa pela 
identificação de seus valores internos. São Paulo: Makron, 1998.

LIRA, Pablo. Geografia do Crime: construção e geoprocessamento do Índice de Criminalidade Violenta - IVC
no município de Vitória-ES. 2007. 124 f. Pesquisa Acadêmica. Vitória: UFES, 2007.

MARRÓDAN, Carlos Losada. De burocratas a gerentes?: as ciências da gestão aplicadas na administração 
do Estado. Vitória: ESESP, 2009.*****

MARTINS, Humberto. MARINI, Caio. Um guia de governança para resultados na administração pública. 
Brasília: Publix Editora, 2010.

REZENDE, Denis A. Tecnologia da Informação Aplicada a Sistemas de Informação Empresariais: o papel 
estratégico da informação e dos Sistemas de Informação nas empresas. São Paulo: Editora Atlas, 2000.

SANTOS, Milton. O espaço dividido: os dois circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos. 2. 
ed. São Paulo - SP: Edusp, 2004.

Referências Complementares
ALMEIDA, Maria H. T. Federalismo e políticas sociais. In: Rev. bras. Ci. Soc, 1995, vol.10, n. 28, p. 88-108.
BOBBIO, Norberto; BOVERO, Michelangelo. Sociedade e Estado na filosofia política moderna. São Paulo: 
Brasiliense, 1987.

CERQUEIRA, Daniel. Causas e consequências do crime no Brasil. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro: PUC/RJ,
2010.
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CRUZ, Tadeu. Sistemas de informações gerenciais: tecnologias da informação e a empresa do século XXI. 3.ed.
São Paulo: Atlas, 2003.

LIRA, Pablo. Geografia do crime e Arquitetura do medo: Uma análise da Criminalidade Violenta e das 
Instâncias Urbanas. Vitória, ES: GSA, 2014.

LIRA, Pablo; OLIVEIRA JUNIOR, Adilson; MONTEIRO, Latussa (editores). Vitória: transformações na ordem 
urbana: território, coesão social e governança democrática. Rio de Janeiro: Letra Capital; Observatório das 
Metrópoles, 2014.

O’BRIEN, James A. Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da internet. 3.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010.

SANTOS, Wanderley G. Ordem burguesa e liberalismo político. São Paulo: Duas Cidades, 1978. “A práxis 
liberal no Brasil: propostas para reflexão e pesquisa”, pp. 67-117.

______. Cidadania e justiça. Rio de Janeiro: Campus, 1979. Cap. I e II. WEBER, Max. Economia e Sociedade. 
Rio de Janeiro, LCT, 1998.

DISCIPLINA 2: CULTURA E MUDANÇA ORGANIZACIONAL

Objetivos

 Analisar o processo de mudança organizacional e sua influência na cultura e nos processos de governança.

 Analisar o indivíduo no contexto organizacional público.

 Entender o processo de mudança organizacional.

 Aplicar conhecimentos e estratégias que possibilitem a obtenção de resultados eficazes junto às pessoas

Ementa
Mudanças Organizacionais. Processos de institucionalização da cultura em órgãos públicos. Governança. Desen-
volvimento organizacional. Comunicação. Poder. Liderança. 

Metodologias de Ensino-Aprendizagem
Exposição dialogada de conteúdo previamente divulgado. Metodologias ativas combinada com ensino híbrido.

Avaliação da Aprendizagem
Aproveitando a interdisciplinaridade da turma, as aulas expositivas foram estruturadas a partir de um debate inicial
que norteia  as discussões  sobre o tema central.  Dessa forma,  busca-se conjugar  as diversas  perspectivas  e
experiências na construção de uma linha de raciocínio que orienta a explanação das teorias e técnicas relativas à
seara da disciplina proposta e apontar como as mesmas podem ser introduzidas nos estudos, pesquisas e no
próprio debate técnico sobre as questões que envolvem a Gestão Pública. Material didático utilizado: datashow,
apresentações em ppt, textos analógicos e digitais disponibilizados à turma em hd virtual, lousa etc..

Previsão de Trabalhos Discentes
Estudos e debates de textos técnico e artigos científicos; Trabalhos em grupo (Dinâmicas de grupos, estudo de
casos,  pesquisas  e  apresentações  de  trabalhos);  Utilização  de  ferramentas  da  plataforma  Moodle (fórum,
atividades, materiais de estudo); Mapa Conceitual;  Resenha crítica de artigos científicos com apresentação em
forma de Seminário.

Referências Básicas
FLEURY, Maria Tereza Leme; FISCHER, Rosa Maria. Cultura e poder nas organizações. Rio de Janeiro: Atlas, 
1991.

______. Estória, mitos heróis: cultural organizacional e relações de trabalho. In: Revista de Administração de 
Empresas. São Paulo, out/dez. 1987.

LIMA, Suzana Maria Valle (Org.). Mudança Organizacional: teoria e gestão. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2003.

Referências Complementares
FREITAS, Maria E. Cultura organizacional: formação, tipologias e impactos. São Paulo; Makron, McGraw-Hill, 
1991.

KRAUSZ, Rosa R. Compartilhando o poder nas organizações. São Paulo: Nobel, 1991.

MORGAN, Gareth. Imagens da organização. São Paulo: Atlas, 1996.

THÉVENET, Maurice. Cultura de empresa, auditoria e mudança. Tradução de Lemos Azevedo. Lisboa: Monitor, 
1989.

TAVARES, Maria das Graças de Pinho. Cultura organizacional: uma abordagem antropológica da mudança. São 
Paulo. Qualitymark, 1991.

DISCIPLINA 3: POLÍTICAS PÚBLICAS E INDICADORES DE GESTÃO 

Objetivo
Analisar as potencialidades e limites da aplicação dos Indicadores de Gestão nas diversas etapas de formulação e
avaliação de Políticas Públicas no Brasil, bem como comprender a elaboração de diagnósticos socioeconômicos
abrangentes que subsidiam a proposição de programas sociais.



14

Ementa
Política Pública. Programas Sociais e Sistemas de Monitoramento. Transparência, accountability e controle social
do gasto público. Órgãos de controle público e privado. Principais produtores de dados e indicadores no Brasil. As
Pesquisas Amostrais e Institucionais.  Indicadores Sociais. Indicadores e os diagnósticos socioeconômicos. Cen-
sos Demográficos. Registros Administrativos, Cadastros Públicos e Dados de Programas. Introdução às fontes de
dados e indicadores econômicos.

Metodologias de Ensino-Aprendizagem
Aulas expositivas e dialogadas com os alunos, leitura e debate de textos, pesquisa no laboratório de informática
sobre os diferentes temas propostos da disciplina,  atividades para serem lidas e resolvidas em casa e postadas no
Moodle.

Avaliação da Aprendizagem
Aproveitando a interdisciplinaridade da turma, as aulas expositivas foram estruturadas a partir de um debate inicial
que norteia  as discussões  sobre o tema central.  Dessa forma,  busca-se conjugar  as diversas perspectivas  e
experiências na construção de uma linha de raciocínio que orienta a explanação das teorias e técnicas relativas à
seara da disciplina proposta e apontar como as mesmas podem ser introduzidas nos estudos, pesquisas e no
próprio debate técnico sobre as questões que envolvem a Gestão Pública. Material didático utilizado: datashow,
apresentações em ppt, textos analógicos e digitais disponibilizados à turma em hd virtual, lousa etc..

Previsão de Trabalhos Discentes
Questionário sobre a evolução das políticas públicas; Leitura e debate de textos em grupos; Debate de questões
estratégicas  de políticas  públicas;  Pesquisa  em grupos  no laboratório  de informática  sobre  regularidades  das
políticas públicas no Brasil e alguns casos ilustrativo para apresentação para a turma; Resenha crítica de algum
capítulo do livro usado na seleção da pós graduação; Pesquisa em jornais e revistas, sobre os indicadores usados
nos  estudos  de  política  pública;  Apresentação  de  pesquisas  realizadas  em  grupos  sobre  a  importância  dos
indicadores na elaboração de diagnósticos para os programas públicos do governo, fontes de dados e pesquisa,
principais boletins econômicos, e programas que usam indicadores de economia; Pesquisa e análise comparativa
de dados e ou indicadores sociais e econômicos municipais ou estaduais.

Referências Básicas
ARRETCHE, M. T. S.Políticas sociais no Brasil: descentralização em um Estado federativo. In: Rev. bras. Ci. Soc.,
Jun. 1999, vol.14, n. 40, p.111-141.

DEMO, Pedro. Política social, educação e cidadania. Campinas: Papirus, 1996.

SANTOS, Wanderley G. Cidadania e justiça. Rio de Janeiro: Campus, 1979. Cap. 1 “Teoria social e análise de 
políticas públicas”, pp. 11-14, e Cap. 2 “Legislação, instituições e recursos da política social brasileira”, p. 15-44.

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.

JANNUZZI, P. M. Indicadores para diagnóstico, monitoramento e avaliação de programas sociais no Brasil. 
Revista do Serviço Público. Brasília 56 (2): 137-160, abr/jun 2005.

ROCHA, S. Pobreza: do que se trata afinal. Rio de Janeiro: FGV, 2003, p. 43-76.

TORRES, H. G. Demografia urbana e políticas sociais. Rev. Bras. Est. Pop. São Paulo, v. 23, n. 1, p. 27-42, 
jan./jun. 2006.

DISCIPLINA 4: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Objetivo
Proporcionar  aos  alunos elementos  de  análise  e  reflexão  sobre  a  gestão  pública,  destacando  aspectos  da
realidade brasileira.

Ementa
Organizações públicas. Dicotomia entre público-privado. Agentes públicos. Servidor como agente da ação do Esta-
do. Os princípios norteadores do serviço público – legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Administrador público: poderes e deveres. Organizações do terceiro setor e suas especificidades. Direito Público e
Direito Privado. Formas de contratação no serviço público. A ética profissional do servidor público.

Metodologias de Ensino-Aprendizagem
Exposição  dialogada  de  conteúdo  previamente  divulgado;  Estudos  e  debates  de  textos  dirigidos  e
contextualizados; Dinâmicas de grupos, pesquisas e apresentações de trabalhos; Utilização de ferramentas da
plataforma  Moodle (fórum, atividades, materiais de estudo); Estudo de casos com participação de convidados;
Atividades de avaliação de conteúdos.

Previsão de Trabalhos Discentes
Dinâmica de grupos,  leitura,  apresentações  e debates de textos;  Resenha crítica de texto  dirigido;  Atividades
avaliativas individuais e em grupos; Pesquisas, diagnósticos e estudos contextualizados; Prova.

Referências Básicas
BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: por uma teoria geral da política. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
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MEIRELLES, Helly Lopes. Direito administrativo brasileiro. 14. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989.

WEBER, Max. Economia e sociedade: Fundamentos da sociologia compreensiva. 3. ed. Brasília: Editora UnB, 
1994.

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.

MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat. Do espírito das leis. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. 4. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1987. 

DISCIPLINA 5: GESTÃO DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, CONVÊNIOS E AJUSTES

Objetivos
• Compreender e identificar a importância e as peculiaridades das diversas modalidades e dos tipos de licitações,

contratos e convênios bem como suas fases e seus aspectos jurídicos e operacionais relevantes para efetiva-
ção de acordo com a legislação vigente. 

• Compreender as peculiaridades das diversas modalidades e dos tipos de licitações.

• Ser capaz de identificar e classificar os diversos tipos de contratos administrativos e de transferências voluntá-
rias possíveis de serem firmados com os Entes da Federação. 

• Discutir as atividades que podem ser objeto de contratação.

• Compreender a formalização de contratos e a fiscalização de contratos de acordo com a legislação vigente.

• Ser capaz de entender a relevância do Controle Interno para salvaguardar o uso eficiente e eficaz dos recursos
públicos.

• Analisar o papel do administrador no controle e na gestão de contratos.

• Analisar as principais irregularidades em licitações e contratos.

Ementa
Receitas públicas. Despesas públicas. Gastos públicos. Política fiscal. Sistema de controle interno. Planejamento.
Orçamento. Lei 4320/64. Projeto de Lei nº 135/96. Receitas públicas. Despesas públicas. Gastos públicos. Política
fiscal. Sistema de controle interno.

Metodologias de Ensino-Aprendizagem
Aulas  expositivas  sobre  os  conteúdos  do  programa  da  disciplina,  seguida  de  debates,  questionamentos  e
exercícios de fixação (em grupo e/ou individual),  em sala de aula e no Sistema Moodle. No Moodle estão os
vídeos, exercícios, apostilas e demais materiais didáticos. Trabalhos e exercícios em sala de aula e extraclasse
(Moodle), individuais e em grupo; Debates, Palestras e Seminários; Leitura e discussão de entendimentos contidos
nos Pareceres e Informativos do Tribunal de Contas da União, bem como da Advocacia Geral da União obtidos no
sitio  dos  mesmos,  com objetivo  de entendimento  prático  na formalização de  contratos  e  de  instrumentos  de
transferências  voluntárias.  Filmes,  palestras  e  documentários  programados  para  diversificar  e  aprofundar  a
aprendizagem; Pesquisas em revistas científicas de órgãos públicos renomados, de artigos e estudos de casos.
Atendimento  individualizado,  em horários  que se encontram disponibilizados  no Plano Individual  de  Trabalho.
Apresentações orais feitas pelos discentes sobre os trabalhos elaborados. Seminários. Guia de estudo dirigido.

Previsão de Trabalhos Discentes
Serão aplicados trabalhos práticos e/ou teóricos, individuais e/ou em grupo, utilizando como parâmetro as compe-
tências e habilidades listadas, com acompanhamento contínuo do aluno na realização das atividades. O acompa-
nhamento sistemático, de acordo com os horários disponibilizados pelo professor extraclasse, permitirá o diag-
nóstico das falhas do processo de ensino aprendizagem e encaminhamento a estudos de recuperação paralela
e/ou progressão parcial.
Os instrumentos a serem aplicados para verificação de aprendizagem, totalizando 100 pontos, são os descritos
abaixo:
Presencial:
 1ª Avaliação (Seminários): seminário sobre Lei 8.663/63. Valor de 20 pontos. Realização em: XX/XX/20XX.
 2ª Avaliação (Seminários): Valor 20pontos. Realização em: XX/XX/20XX.
 3ª Avaliação (Seminários): Valor 20 pontos.  Realização em XX/XX/20XX.
Observação: Serão distribuídos 10 (dez) pontos pela elaboração do trabalho e 10 (dez) pontos pela apresentação
e participação.
Avaliação Utilizando Plataforma Moodle: 
 1ª Avaliação:Fórum sobre Gestão de Contratos de acordo com a legislação vigente.
 2ª Avaliação: Fórum de Discussãosobre Licitações e Contratos: Lei 8666/93; 10.520/05 e Lei 123/2006 e pos-
teriores atualizações.
 3ª Avaliação: Fórum de Discussão sobre Controle Interno.
Nota sobre Fóruns no Moodle: A nota dos fóruns a ser computada na nota geral será a média obtida em cada fó-
rum, quando for o caso, disponibilizados na Plataforma Moodle, com encerramento conforme quadro abaixo. 
 4ª Avaliação: Resolução de Exercícios no Moodle. O questionário estará disponível e poderá ser respondido
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em um número limitado de 3 (três) tentativas, ficando registrado a média das notas obtidas nas tentativas no perío-
do, exceto para o primeiro questionário, para o qual será registrado a maior nota. Nos dias agendados, ver quadro
abaixo, os questionários estarão fechados, não sendo mais permitida a resolução de exercícios propostos. 

Referências Básicas
DALLARI, Adilson Abreu. Aspectos jurídicos da licitação. 6. ed. atual., rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2006.

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de licitações e contratos administrativos: teoria, prática e jurisprudência. São Pau-
lo: Atlas, 2005.

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 3. ed. Rio de Janeiro: Aide, 
2006.

BRASIL. Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. Lei de Licitações e Contratos. Presidência daRepública. Brasília. 
1993. 

BRASIL. Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. Lei do Pregão. Presidência da República. Brasília. 2002.

Referências Complementares
BOSELLI, Paulo. Simplificando as licitações: (inclusive o pregão). 2. ed. São Paulo: Edicta, 2002.

GASPARINI, Diogenes. Direito Administrativo. 4. ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 1995.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2003.

MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Eficácia nas licitações e contratos: estudos e comentários sobre as leis 8.666/93 e
8.987/95, a nova modalidade do pregão e o pregão eletrônico; impactos da lei de responsabilidade fiscal, legisla-
ção, doutrina e jurisprudência. 9. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 2002.

MUKAI, Toshio. Licitações e contratos públicos: comentários à Lei no 8.666/93, com as alterações da Lei no 
9.648/98 e análise das licitações e contratos na E. C. 19/98 (reforma administrativa). 5. ed. atual., rev. e ampl. São 
Paulo: Saraiva 2006.

MOODLE. Sítio, 2017. Disponível em http://col.ifes.edu.br/moodle. Acesso em 05/04/2017 às 15h40min.

EMENTÁRIO DA GESTÃO PÚBLICA (http://groups.google.com.br/group/prgg).

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Licitações e Contratos: Orientações e Jurisprudência. 4a Edição, 2010 (in 
www.tcu.gov.br).

DISCIPLINA 6: PLANO PLURIANUAL E ORÇAMENTO PÚBLICO 

Objetivos
• Conhecer e Aplicar instrumentos de planejamento do setor público brasileiro

• Conhecer  a legislação orçamentária,  em especial  a Lei  Complementar  101/2000 (Lei  de Responsabilidade
Fiscal), a Lei Federal 4.320/64 e as Portarias do STN/SOF

• Compreender o processo formado pela elaboração, discussão, votação, aprovação e execução do orçamento
público. 

• Refletir sobre as tendências contemporâneas do planejamento governamental.

Ementa
Instrumentos de Gestão do Estado: Plano Plurianual (PPA), Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamen-
tária Anual (LOA) e Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). PPA: função, componentes e gestão do plano. Orça-
mentos públicos. A LDO e LOA a base legal do orçamento público. Orçamento no legislativo e as ementas parla-
mentares. Orçamento no executivo e os contingenciamentos orçamentários. Impactos na capacidade governativa e
nas políticas públicas.

Metodologias de Ensino-Aprendizagem
Exposição  dialogada  de  conteúdo  previamente  divulgado;  Estudos  e  debates  de  textos  dirigidos  e
contextualizados;  Dinâmicas  de  grupos,  leitura  e  apresentações  de  trabalhos;  Utilização  de  ferramentas  da
plataforma  Moodle (fórum, atividades,  materiais de estudo);  Atividades de revisão,  recuperação e avaliação de
conteúdos.

Previsão de Trabalhos Discentes
Dinâmica de grupos, leitura, apresentações e debates de textos; Atividades avaliativas individuais e em grupos;
Pesquisas, diagnósticos e estudos contextualizados.

Referências Básicas
ARRETCHE, Marta. Federalismo e Políticas Fiscais no Brasil: problemas de coordenação e autonomia. São 
Paulo: Perspectiva, 2004.

BIN, D.; CASTOR, B. V. J. Racionalidade e Política no Processo Decisório: estudo sobre orçamento em uma 
Organização Estatal. In: Revista de Administração Contemporânea, v. 11, n. 3, jul/set. 2007 p. 35-56.

GIACOMONI, James. Orçamento Público. São Paulo: Atlas, 2005.

Referências Complementares
LIMA, Edilberto Carlos Pontes. Algumas observações sobre orçamento impositivo no Brasil. Planejamento e 
Políticas Públicas, n. 26, jun/dez, 2003.

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.
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SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. In: Sociologias. Porto Alegre, ano 8, n. 16, 
julho/dezembro, 2006. p. 20-45. 

SOUZA, Celina. Construção e Consolidação de Instituições Democráticas: papel do orçamento participativo. In: 
São Paulo em Perspectiva, São Paulo, vol. 15, n. 4, p. 84-97, dezembro de 2001.

DISCIPLINA 7: POLÍTICA PÚBLICA E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

Objetivos
• Compreender o contexto sociopolítico onde o Planejamento Governamental está inserido para a compreensão

de elaboração de políticas públicas para realização do planejamento governamental.

• Desenvolver habilidades de participação em trabalhos em grupos; técnicas de apresentações; elaboração de
pesquisas e diagnósticos, redação científica e utilização de plataforma Moodle.

• Discutir sobre os impactos das relações entre Política e Economia.

• Entender o contexto sociopolítico da Administração Pública.

• Discutir sobre o papel da inovação na Gestão Pública.

• Discutir sobre a formação do Gestor Público e as diferentes com o Administrador de Empresas.

• Apresentar  o  Histórico  do  Planejamento,  conceitos  de  “Estado  Herdado”  x  “Estado  Necessário”,  Políticas
Públicas e Políticas Sociais.

• Conhecer e discutir contextualizando os tipos de Planejamento Estratégico.

• Conhecer as estratégias do Planejamento Estratégico Situacional.

• Conhecer, revisar e contextualizar as estratégias de Planejamento Governamental (Ciclo Orçamentário, PPA,
LDO e LOA).

• Conhecer e aplicar a Metodologia de Diagnósticos de Situações.

• Elaborar Plano de Ações com diagnósticos e propostas de intervenção em PPPG.

• Discutir sobre Abordagens Críticas do Modelo Brasileiro de Planejamento Governamental.

Ementa
Conceitos de políticas públicas. Tipos de políticas públicas e seus atores. Processo de elaboração de políticas pú-
blicas. Tipos de Planejamento Estratégico. Planejamento governamental. Abordagem Crítica do Modelo Brasileiro
de Planejamento Governamental.

Metodologias de Ensino-Aprendizagem
Exposição  dialogada  de  conteúdo  previamente  divulgado;  Estudos  e  debates  de  textos  dirigidos  e
contextualizados; Dinâmicas de grupos, pesquisas e apresentações de trabalhos; Utilização de ferramentas da
plataforma  Moodle (fórum, atividades, materiais de estudo);  Estudo de casos com participação de convidados;
Atividades de revisão, recuperação e avaliação de conteúdos.

Previsão de Trabalhos Discentes
Dinâmica  de grupos,  leitura,  apresentações  e debates de  textos;  Resenha crítica de texto  dirigido;  Atividades
avaliativas individuais e em grupos; Pesquisas, diagnósticos e estudos contextualizados; Participação de debates
em mesa redonda.

Referências Básicas
ALMEIDA Paulo R. A experiência brasileira em planejamento econômico: uma síntese histórica, 2004. (Mimeo).

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
ARRETCHE, Marta Teresa da Silva, MARQUES, Eduardo Cesar (org.) Políticas públicas no Brasil, Rio de 
Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2007.

MATUS, Carlos. Política planejamento e governo. Brasília: IPEA, 1996.

___________ O método PES. São Paulo: Fundap, p. 51-100, 1995.

OLIVEIRA, Djalma de P. R. Planejamento estratégico: conceitos, metodologia, práticas. São Paulo: Atlas, 1988.

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.

DISCIPLINA 8: METODOLOGIA DE PESQUISA

Objetivos
• Compreender os princípios da metodologia da pesquisa em situações de apreensão, produção e expressão do

conhecimento científico.
• Identificar a finalidade da metodologia de pesquisa 
• Conhecer os tipos de conhecimento e os métodos científicos.
• Compreender e aplicar os conceitos do projeto de pesquisa.
• Utilizar as normas científicas para elaborar o projeto de pesquisa.
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• Compreender os princípios de metodologia científica e utilizar o Manual de trabalhos acadêmicos do Ifes.

Ementa
Finalidade  da  metodologia  científica.  O  conhecimento  e  suas  formas.  Os  métodos  científicos.  Problema  de
pesquisa.  Instrumentos  e  técnicas  de  coleta  e  análise  de  dados.   Projeto  de  pesquisa  e  sua  estrutura.
Procedimentos técnicos da pesquisa científica. Normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT). Artigo científico e sua estrutura.

Metodologias de Ensino-Aprendizagem
Aulas no Laboratório de informática com utilização da sala do Moodle com acesso ao modelo de projeto de 
pesquisa utilizado no curso; Durante as aulas os alunos construirão do projeto de pesquisa em sua primeira versão
e receberão a orientação da professora. Ao final da disciplina os projetos serão apresentados aos orientadores 
para ajustes finais.

Previsão de Trabalhos Discentes
Aula expositiva dialogada com uso de data show.
Aula prática para elaboração de projeto de pesquisa no laboratório de informática.
Aula com atividades teóricas no Moodle da disciplina.
Os alunos deverão entregar o projeto de pesquisa no Moodle que será avaliado quanto aos seguintes itens: 1.
Tema  delimitado;  2.  Problema  de  pesquisa;  2.  Problema  de  pesquisa;  4.  Objertivos  geral  e  específicos;  5.
Justificativa; 6. Referencial teórico; 7. Procedimentos metodológicos (tipo de pesquisa); 7.1 definição da área ou da
população-alvo; 7.2 plano de coleta de dados; 7.3 plano de análise de dados; 8 cronograma; 9. Referências; 10.
Anexo  (deve anexar  o  instrumento  de  coleta  de dados  –  questionário,  entrevista  e/ou  roteiro  de observação
pessoal).

Referências Básicas
DEMO, Pedro. Metodologia para quem quer aprender. São Paulo: Atlas, 2008.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

VERGARA, Sylvia Constant. Métodos de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas,1997.
Referências Complementares

Referências Complementares
COLLINS, JILL E HUSSEY, ROGER.  Pesquisa em Administração: um guia prático para alunos de graduação e 
pós-graduação.  2ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

LUCKESI, Carlos et al. Fazer universidade: uma proposta metodológica. 3. ed. São Paulo: Cortez, 1986.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 
2002.

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. e atualizada. São Paulo: Cortez, 
2007.
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10. CORPO DOCENTE

NOME DO DOCENTE
TITULAÇÃO

MÁXIMA
REGIME (20H,
40H OU D.E.)

CH
(SEMANAL)2 SITUAÇÃO

CAMPUS
LOTAÇÃO

LINK DO CURRÍCULO LATTES

Jose Claudio Valbuza Mestre DE 5h20’ Ativo Itapina http://lattes.cnpq.br/4082164411182167
Danielle Braun Calavotte Cozer Mestre DE 5h20’ Ativo Colatina http://lattes.cnpq.br/7074625825469227
Luiz Fernando Dalmonech Mestre DE 5h20’ Ativo Colatina http://lattes.cnpq.br/4472541824991217
Mauricéia Soares Pratissolli Guzzo Mestre DE 5h20’ Ativo Colatina http://lattes.cnpq.br/2938766846247099
Izabel Maria Laeber Mestre DE 5h20’ Ativo Colatina http://lattes.cnpq.br/5513973845889489
Thereza Christina Ferrari Paiva Mestre DE 5h20’ Ativo Colatina http://lattes.cnpq.br/8420382955347543
Cláudia Guio Bragato Mestre DE 5h20’ Ativo Colatina http://lattes.cnpq.br/0752796147890432
Pablo Silva Lira Mestre --- 5h20’ Ativo ESESP http://lattes.cnpq.br/1429716140765041
Sandra Mara Magevski Especialista --- 5h20’ Ativo ESESP  http://lattes.cnpq.br/4033260181244990

2 Cálculo da CH (semanal):
• Carga horária de aula: 45h de aula-semestre / 20 semanas-semestre = 2,25h (2h15’) por semana.
• Planejamento (Portaria nº 183, de 02 de maio de 2018): 1h aula * 2,25 = 2,25h (2h15’) por semana.
• Atendimento (Portaria nº 183, de 02 de maio de 2018): 50min por semana.
• Total: 2h15’ + 2h15’ + 50min = 5h20’ por semana.
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RESUMO DOS CURRICULOS LATTES

José Cláudio Valbuza
Graduado  em  Administração  de  Empresas  (Funcab-1990),  Pós-graduado  em  Logística/Negócios
Internacionais  (Estácio  de  Sá-2008)  e  Mestre  em  Propriedade  Intelectual  e  Inovação  (INPI-2015).  -
Professor  efetivo  do  Ifes  -  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Espírito  Santo  -
campus Itapina, atuando, principalmente, em Gestão, Empreendedorismo, Economia Rural, Propriedade
Intelectual, Inovação, Liderança, Oratória e Associativismo Rural. Representante da AGIFES (Agência de
Inovação  do  Ifes)  para  Indicações  Geográficas,  Agronegócios,  Transferência  e  Licenciamento  de
Tecnologia. Instrutor e avaliador de cursos PRONATEC. Coordenador Geral do CGAE - Coordenadoria
Geral de Assistência ao Educando - campus Itapina.

Danielle Braun Calavotte Cozer
Mestre em Políticas Públicas e Processo, pelo Centro Universitário Fluminense (UNIFLU), Faculdade de
Direito de Campos. Especialista em Direito Civil pelo Centro Universitário do Espírito Santo- UNESC.
Cursando  Pós-graduação  em  Direito  de  Família  e  Sucessões.  Graduada  em  Direito  pelo  Centro
Universitário do Espírito Santo (2003). Foi Advogada e Professora de Direito Constitucional, Direitos
Reais  e Direito  das Sucessões  no Centro Universitário  do Espírito Santo -  UNESC. Foi Advogada e
Professora de Direito: Licitações e Contratos no Instituto Federal do Espírito Santo em Barra de São
Francisco. Atualmente é professora de Direito, Filosofia e Sociologia no Instituto Federal do Espírito
Santo, campus Colatina.

Luiz Fernando Dalmonech
Possui Mestrado Profissional em Ciências Contábeis pela FUCAPE - ES e especialização em Marketing
pela Faculdade Cândido Mendes - Rio de Janeiro. Possui, também, Pós-graduação em Gestão Estratégica
de Custos pela Faculdade Humanas de Vitória. Atualmente, é professor adjunto da Fundação São João
Batista - Faculdade de Aracruz (FAACz) e Gerente de Contratos e Convênios da autarquia vinculada à
Secretaria  de  Justiça  (SEJUS).  Foi  professor  e  coordenador  das  áreas  de  Administração  e  Ciências
Contábeis da Faculdade Uniest - Educacional Centro-Leste S/C Ltda e da Faculdade de Guaçuí (UVV
Guaçuí). É pesquisador da Fundação Instituto Capixaba de Pesquisa em Ciências Contábeis, Economia e
Finanças - FUCAPE - ES, com vários artigos apresentados em congressos, como ANPCONT, Congresso
de Custos, ENANPAD, Congresso Internacional de Custos e publicados em revistas como RAE, RAP e
REGE. Tem ampla  experiência  nas áreas  de atacado e varejo,  atuando,  principalmente,  nas áreas  de
vendas, administração de materiais, produção e finanças.

Mauricéia Soares Pratissolli Guzzo
Administradora,  graduada  pela  Faculdade  de  Ciências  Econômicas  de  Colatina  e  Mestre  em
Administração pela FUCAPE. Especialista nas áreas de Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde/Ufes,
Auditoria em Saúde/FAESA e Educação Profissional e Tecnológica/IFES. Atua como docente no Ifes e
como professora especialista nos Cursos de Especialização em Gestão Pública Municipal/Cefor/Ifes e de
Especialização em Gestão Pública/Cefor/Ifes. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em
Política e  Planejamento  Governamentais,  Gestão  de Saúde Pública,  Gestão  de Pessoas,  e  na área de
Educação com ênfase em Educação Permanente em Saúde e em Educação Profissional e Tecnológica,
atuando como docente em Cursos de níveis: pós-graduação, superior e técnico.

Izabel Maria Laeber
Possui graduação em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Econômicas de Colatina (1989),
graduação  em  Licenciatura  em  Matemática  pela  Universidade  de  Uberaba  (2009),  graduação  em
Administração pela Faculdade de Ciências Econômicas de Colatina (1987) e mestrado em Administração
de Empresas pela Fundação Instituto Capixaba de Pesq. em Contabilidade, Economia e Finanças (2015).
Atualmente  é  professora  de  ensino  médio,  técnico  e  tecnológico  do  Instituto  Federal  de  Educação,
Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, professor especialista do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Espírito Santo.

Thereza Christina Ferrari Paiva
Possui graduação em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Econômicas de Colatina (1988),
graduação em Administração pela Faculdade de Ciências Econômicas de Colatina (1990) e mestrado em
Educação, Administração e Comunicação pela Universidade São Marcos (2000). Atualmente, atua como
professora  no  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Espírito  Santo  -  Ifes  campus
Colatina. Tem experiência na área de Administração, atuando nos seguintes temas: empresa de pequeno
porte, gestão de pessoas, gestão de empresas familiares, atendimento ao cliente e satisfação do cliente.
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Claudia Guio Bragato
Economista  graduada  pela  Pontifícia  Universidade  Católica  do  Rio  de  Janeiro  (1993)  e  Mestre  em
Economia pela Universidade Federal do Espírito Santo (2002). Possui especialização em Administração,
e especialização em Gestão, Orientação e Supervisão Escolar,  ambas pela Faculdade Castelo Branco.
Atualmente é professora concursada do IFES campus Colatina/ES e atua nos cursos de nível técnico,
superior, de extensão e de especialização da instituição.

Pablo Silva Lira
Possui graduação em Geografia, Licenciatura Plena pela Universidade Federal do Espírito Santo (2005),
graduação  em  Geografia,  Bacharelado  pela  Universidade  Federal  do  Espírito  Santo  (2006),
aperfeiçoamento em Planejamento Urbano pela Université de Cergy-Pontoise (2003), especialização em
Conservação  e  Manejo  da  Diversidade  Vegetal  pela  Universidade  Federal  do  Espírito  Santo  (2008),
mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Espírito Santo (2009) e encontra-se
doutorando  no  Programa  de  Pós-graduação  (Doutorado)  em  Geografia  da  Universidade  Federal  do
Espírito  Santo.  Atualmente  é  servidor  público  da  carreira  de  Especialista  em  estudos  e  pesquisas
governamentais do Instituto Jones dos Santos Neves - IJSN, Coordenador do Núcleo Vitória do INCT
Observatório das Metrópoles, Professor da Graduação de Arquitetura e Urbanismo e Administração e do
Mestrado  Profissional  de  Segurança  Pública  da  Universidade  Vila  Velha  -  UVV,  Professor  de  Pós-
graduação Lato Sensu; da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, da Universidade Vila Velha -
UVV, da Fundação de Assistência e Educação - FAESA; Membro revisor da Geografares:  Revista do
Mestrado e do Departamento de Geografia  da UFES e da Revista Cadernos Metrópole,  periódico do
INCT Observatório das Metrópoles.

Sandra Mara Magevski
Possui  graduação  em  Ciências  Econômicas  pela  Universidade  Federal  do  Espírito  Santo(1990),
especialização  em Gestão  das  Finanças  Públicas  pelo  Fundação  de  Assistência  e  Educação(2005)  e
especialização em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública(1992). Atualmente é Gerente de
Monitoramento e Avaliação da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento. Tem experiência na
área de Administração, com ênfase em Administração Pública.

10.1 Corpo Técnico do Curso

NOME ROSANE ROSA DIAS FERNANDES

UA (lotação) Coordenadoria de Gestão Pedagógica Cargo
Técnica em Assuntos Educacionais
(atuará como Pedagoga do Curso e

representante do Neabi)

Regime de Trabalho
• DE

40h
Carga horária

dedicação ao curso
5h semanais (Carga horária

estimada)

NOME VAGNER NEVES DE OLIVEIRA

UA (lotação) Diretoria de Ensino Cargo
Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira
de Sinais e Português (representante do

Napne)

Regime de Trabalho
• DE

40h
Carga horária

dedicação ao curso
3h semanais (Carga horária estimada)

11. INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL

O campus Colatina oferece infraestrutura adequada para a realização deste curso de pós-graduação.
Cada um dos espaços disponíveis para a realização deste curso são apresentados nas Tabela 1, Tabela 2 e
Tabela 3.



22

Tabela 1 - Áreas de Ensino Específicas.

AMBIENTE EXISTENTE
ÁREA APROX.

(M2) / POR
SALA

DESCRIÇÃO / PROPÓSITO

Biblioteca 1 404,00 Biblioteca informatizada com horário de 
funcionamento de segunda a sexta das 8h 
às 21h.
Oferece sistema de empréstimo com 
renovação sem limites (a não ser em caso 
de reserva).
Conta com aprox. 3500 títulos e 14.000 
exemplares.

Sala de aula 8 300,00 Salas regulares de aula com projetor.
Uma dessas salas poderá ser alocada às 
aulas deste curso

Laboratório de Informática 7 96,22 Laboratórios de informática para aulas com 
projetor.
Um desses laboratórios estará alocado 
para as aulas regulares deste curso.

Laboratório de Informática 
Aplicada (LIA)

1 41,41 Laboratório de pesquisa que poderá ser 
utilizado pelos alunos da pós-graduação 
para o desenvolvimento de pesquisas.

Laboratório de Educação 
em Desenvolvimento de 
Soluções (LEDS-Colatina)

1 10,75 Laboratório associado ao programa de 
extensão LEDS-Colatina, o qual pode ser 
utilizado como apoio para os alunos da pós-
graduação. 

Tabela 2 - Áreas de Apoio ao Ensino.

AMBIENTE EXISTENTE
ÁREA APROX. (M2) /

POR SALA

Sala de Multimídia 1 150,00

Sala de vídeo e multimídia 1 91,22

Mini auditório 1 196,20

Auditório 1 500,00

Tabela 3 - Áreas de Apoio ao Discente.

AMBIENTE EXISTENTE
ÁREA APROX.

(M2) / POR SALA

Sala dos professores da área de Informática 1 96,22

Sala dos coordenadores da área de Informática 1 41,41

Sala do Coordenadoria de Gestão Pedagógica 1 47,14

Sala Direção de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão 1 38,52

Núcleo de Arte e Cultura 1 ~38,52

Enfermaria 1 12,75

Gabinete de Direção Geral e Direção de Ensino 1 98,62

Coordenadoria de Registros Acadêmicos (CRA) 1 98,62

Coordenadoria de Atendimento Multidisciplinar 1 38,52

Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas (Napne) 1 12,00

Coordenadoria de Relações Institucionais e Extensão Comunitária 1 38,52

Área de alimentação e serviços de apoio (abrange cantina/restaurante 
e serviço reprografia/impressão)

1 500
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