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(modalidade à distância)
Disciplinas
Módulo Básico
O módulo básico será o núcleo comum para todas as habilitações. É composto por sete
disciplinas, de 30 horas, perfazendo um total de 210 horas:
Ord.
1
2
3
4
5
6
7
-

Disciplina
C.H.
Estado, Governo e mercado
30
O Público e o Privado na Gestão Pública
30
Desenvolvimento e mudanças no Estado 30
brasileiro
Políticas Públicas
30
Planejamento Estratégico Governamental
30
O Estado e os Problemas Contemporâneos
30
Elaboração de Indicadores
30
TOTAL DE HORAS/AULA
210

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.

Nome da Disciplina: Estado, Governo e mercado
Carga horária: 30 h/a
Ementa: 1. Relações entre Estado, governo e mercado na sociedade contemporânea,

segundo as principais concepções e teorias: marxistas e liberais. 2. Desafios teóricos e
políticos colocados aos analistas e atores políticos pelas mudanças produzidas sob o
capitalismo contemporâneo.

Nome da Disciplina: O Público e o Privado na Gestão Pública
Carga horária: 30 h/a
Ementa: 1) A dicotomia público-privado; a primazia do público sobre o privado; as
fronteiras entre o público e o privado; as prerrogativas do Estado sobre os agentes
privados; os direitos do cidadão e os deveres do estado; interesses privados e interesses
coletivos; Instituição e organização; organizações públicas e organizações privadas; 2)
O servidor como agente da ação do Estado; os diferentes agentes públicos e as suas
formas de investidura; as prerrogativas do estado e as garantias do servidor; regime
estatutário e regime contratual; vínculo estatutário e vínculo empregatício; cargo
público e emprego no setor privado; A ética profissional do servidor público; 3) Os
princípios norteadores do serviço público – legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência; poderes e deveres do administrador público; dever de agir,
dever de eficiência, dever de probidade, dever de prestar contas; poder disciplinar,
poder de polícia, poder discricionário; 4) As diversas organizações do terceiro setor e
suas

especificidades;

5)

Globalização

e

neoliberalismo:

desregulamentação,

privatizações e abertura dos mercados de bens e de capitais; reorientação do papel do
estado: da produção à regulação de bens e serviços; a defesa do interesse público na
competição globalizada: Estado e agentes econômicos privados internacionais; Novos
princípios de gestão pública: planejamento participativo; democratização do Estado;
promoção da cidadania. a nova orientação estratégica de governo federal: inclusão
social e redução das desigualdades; crescimento econômico com geração de emprego e
renda; promoção da cidadania e fortalecimento da democracia.

Nome da Disciplina: Desenvolvimento e mudanças no Estado brasileiro
Carga horária: 30 h/a
Ementa: 1) Desenvolvimento econômico, mudança social e centralização e
descentralização político-administrativas no Brasil: Da República oligárquica à
República democrática do Século XXI. 2) Federalismo e governo de elites na primeira
República; 3) Centralização, autoritarismo e políticas sociais no período Vargas (19301945); 4) Democracia e desenvolvimento sob a Segunda República (1946-1964); 5)

Autoritarismo e redemocratização.

Nome da Disciplina: Políticas Públicas
Carga horária: 30 h/a
Ementa: 1) A análise de políticas públicas e seus problemas; 2) As mudanças na
legislação e nas instituições de políticas sociais no Brasil; 3) Políticas Públicas:
conceitos e evolução no Brasil; 4) Estudos das novas responsabilidades e novas posturas
que os governos municipais vêm assumindo quanto às políticas públicas; 5) Estudo das
experiências inovadoras que criam novas esferas públicas de negociação e de
participação popular; 6) Articulação e implementação nas dimensões locais e globais e
os alcances e limites dos governos municipais; 7) Controle e Avaliação das Políticas
Públicas.

Nome da Disciplina: Planejamento Estratégico Governamental
Carga horária: 30 h/a
Docente responsável: Ementa: 1) Introdução ao Planejamento Estratégico; 2) Aspectos Gerais e Históricos;
3) O Desenvolvimento Planejado; 4) Evolução do Planejamento no Brasil; 5)
Abordagem Crítica do Modelo Brasileiro de Planejamento Governamental; 6) Plano
Plurianual.

Nome da Disciplina: O Estado e os problemas contemporâneos
Ementa: Tema com abrangência nacional, regional ou local definido pela Coordenação
do Curso.

Nome da Disciplina: Elaboração de Indicadores
Carga horária: 30 h/a
Ementa: 1. Avaliações – tipologias, sistemas, processos e requisitos de recursos
informacionais; 2. Indicadores – conceitos, critérios, classificações e utilização; 3.
Processo de elaboração – gestão do ciclo de vida, análise custo-benefício da produção e
utilização de indicadores. 4. Indicadores brasileiros – bases de dados.

Área de Concentração: Gestão Pública Municipal
O módulo específico é composto por sete disciplinas de 30 horas, perfazendo um total
de 210 horas:

Ord. Disciplina

C.H.

01

Plano Diretor e Gestão Urbana

30

02

Gestão Tributária

30

03

Gestão de Redes Públicas e Cooperação

30

04

Gestão Democrática e Participativa

30

05

Gestão Logística

30

06

Elaboração e Avaliação de Projetos

30

07

Processos Administrativos

30

TOTAL DE HORAS DO MÓDULO

210

EMENTAS E BIBLIOGRAFIA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Nome da Disciplina: Plano Diretor e Gestão Urbana
Ementa: A grande maioria dos municípios brasileiros vê-se face ao desafio de elaborar
ou implementar seu plano diretor, estabelecido, pela Constituição Federal de 1988,
como “instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana” do
município. Esta nova atribuição exige, inicialmente, uma adequada análise da formação
e da realidade atual do município, inserido no processo de urbanização brasileiro. Exige
também o conhecimento dos novos marcos legais e instrumentos disponíveis para
planejar e gerir seu território, que têm por fundamento o “Direito à Cidade”. A partir
destes fundamentos levar o aluno a refletir sobre papel do planejamento e da gestão
pública na produção da cidade, a avaliar a própria prática e o Plano Diretor do seu
município (se existente) quanto ao seu potencial de transformar positivamente a
realidade. Finalmente desenvolver o conhecimento dos procedimentos no campo da
organização e gestão municipal para implementar o Plano Diretor Participativo.

Nome da Disciplina: Gestão Tributária
Ementa: Tributo: conceito e espécies. O sistema tributário e os princípios
constitucionais. Lei Complementar e normas de Direito Tributário. Vigência, aplicação
e interpretação. Obrigação tributária. A regra matriz de incidência tributária.
Lançamento tributário. Responsabilidade Tributária. Imunidade. Isenção, anistia e
remissão. Infrações, sanções e crimes tributários. Tributos em espécie: IPTU, ISS, ITBI,
TFE, TFA, TRSD, TRSS, FISLURB, taxas de polícia diversas, contribuição de
melhoria, contribuição para custeio de iluminação pública. Processos administrativo e
judicial tributário. O sistema de gestão tributária do município. Sistema de tecnologia de
informação e comunicação (TIC). Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISSQN). Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Cadastramento de contribuintes.
Atualização cadastral. Planejamento da ação fiscal. Emissão de autos de infração e a
gestão de recursos administrativos. Acompanhamento e controle da receita própria
municipal.

Nome da Disciplina: Gestão de Redes Públicas e Cooperação
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,
o 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.

Nome da Disciplina: Gestão Democrática e Participativa
Ementa: Fundamentos filosóficos, políticos e legais da gestão democrática no
município. Processos e mecanismos da gestão democrática e participativa: plebiscito,
referendo, leis de iniciativa popular, Conselhos Municipais. Relações da administração
pública com os Conselhos Municipais. Metodologias de intervenção / participação dos
Conselhos Municipais, instituições e movimentos sociais no planejamento municipal,
com destaque para o orçamento. Discutir o significado da política de controle social, em
articulação direta com as instâncias de participação popular: Conselhos Municipais com
Conselhos Populares. Compreender o papel dos instrumentos de controle ditos oficiais:
Tribunal de Contas e Ministério Público, detalhando suas funções e definindo
estratégias de atuação da gestão transparente das políticas públicas de Estado, para,
conseqüentemente, estabelecer uma melhoria da prática e do exercício do controle
social.

Nome da Disciplina: Gestão Logística
Ementa: Introdução a Logística. Caracterização das Atividades Primárias e Secundárias
da Logística. Nível de Serviço Logístico. Gestão de Compras. Gestão de Estoques.
Processo de Negociação com Fornecedores.

Nome da Disciplina: Elaboração e Avaliação de Projetos
Ementa: O papel do município no desenvolvimento local. Conteúdo de um projeto.
Estudo de demanda. Métodos e técnicas utilizados na avaliação econômica e social de
projetos. Avaliação do risco e do retorno dos projetos. Análise de custos futuros gerados
pelo projeto. Tomada de decisão de investimentos. Captação de recursos. Gestão de
projetos: planejamento do projeto; escopo do projeto; definição de tempo e recursos;
gestão da qualidade; gestão da equipe; controle e avaliação; relatório final.

Nome da Disciplina: Processos Administrativos
Ementa: Abordagens conceituais sobre processos; organizações e suas múltiplas
configurações; tipos de organização e suas respectivas orientações para processos;
critérios de interdependência (visões: tradicional, contemporânea e inovadora);
organizações públicas e suas configurações. Identificação de processos; ferramentas
para identificação e mapeamento de processos; padrões para fluxogramação;
metodologia para mapeamento de processos; a importância do fator documentação e a
necessidade de capacitação e qualificação de pessoas.

