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Administração Pública 

 

1. Perfil do Egresso:  

 

O egresso do curso de Administração Pública, Bacharelado, 

deverá apresentar competência profissional e capacidade 

pessoal de mobilizar, articular e colocar em ação 

conhecimentos, habilidades e atitudes, necessários ao 

desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas para a 

análise, elaboração, implementação e gestão de políticas 

públicas, bem como para o trabalho e desenvolvimento de boas 

práticas de gestão social e de organizações públicas. 

As boas práticas de gestão terão como foco o desenvolvimento 

da sociedade e o desenvolvimento econômico, a observância da 

legislação, a transparência das ações, a equidade social, 

aliados ao respeito à diversidade cultural e à compreensão do 

mundo e de si mesmo.  

 

2. Temas Abordados na Formação:  

 

 Administração pública e geral, marketing, recursos 

humanos, finanças, administração da produção, direito, 



economia, contabilidade, ciência política, sociologia, 

estudos antropológicos e filosóficos, tecnologia da 

informação, leitura e expressão. 

 Conteúdos de Formação Básica: estão relacionados com 

estudos antropológicos, sociológicos, filosóficos, 

psicológicos, ético-profissionais, políticos, 

comportamentais, econômicos e contábeis, bem como os 

relacionados com as tecnologias da comunicação e da 

informação e das ciências jurídicas.  

 Conteúdos de Formação Profissional: teorias da 

administração e das organizações e a administração de 

recursos humanos, marketing, financeira e orçamentária, 

sistemas de informações, planejamento estratégico e 

serviços.  

 Conteúdos de Estudos Quantitativos: fornecerão 

ferramentas para melhor análise e compreensão dos 

fenômenos administrativos que contribuam para definição e 

utilização de estratégias inerentes à Administração Pública, 

abrangendo as unidades curriculares: matemática aplicada 

à administração, estatística aplicada à administração e 

matemática financeira, além de conteúdos transversais 

apresentados em outras disciplinas.  

 Com o objetivo de oportunizar a formação de profissionais 

para atuação como gestores em áreas específicas da 

administração pública, o curso oferece três Linhas de 



Formação Específica (LFE), ampliando competências e 

agregando ao egresso habilidades para o exercício 

profissional na área por ele escolhida, quais sejam: Linha 

de Formação 1 - Administração de Organizações do Setor 

Social; Linha de formação 2 - Administração da 

Organização Pública e  Linha de Formação 3 - 

Administração de Políticas Públicas e Sociais. 

 

3. Ambientes de Atuação:  

 

Identificação de oportunidades, diagnóstico, análise e solução 

de problemas organizacionais em ambientes públicos ou 

privados com interesse público, através do uso de conhecimento 

e interpretação dos conceitos e da habilidade para ajudar os 

outros a compreenderem os problemas em termos mais 

objetivos, ultrapassando os sintomas manifestos. Avaliação dos 

impactos sociais, econômicos e ambientais resultantes da 

concepção, implantação e gerenciamento de políticas públicas. 

Também trabalha junto a organizações privadas fazendo a 

ligação com o poder público.  

 

4. Corpo Docente: 

 

Professores efetivos e visitantes - composto totalmente por 

professores/pesquisadores com título de Doutor. 

 



5. Processo Seletivo 2012: 
 

Turno: Integral (Matutino e Vespertino) 

Regime: Trimestral 

Grau: Bacharel 

Duração: 12 trimestres 

 

Vagas – 80 

Brasileiros 

- 1ª entrada (jun), SiSU/1ª edição 2012: 20 

- 2ª entrada (set), SiSU/2ª edição 2012:20 

Estrangeiros 

- 1ª e 2ª entrada: 40 

 


