FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA
CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
Autorizada pela Portaria nº 3.892 - MEC – DOU 26.11.2004
CNPJ N° 05.845.288/0001-19
A Missão da Faculdade Católica Santa Teresinha é contribuir para o desenvolvimento da região do Seridó, formando no nível
Superior cidadãos-profissionais íntegros, conscientes, comprometidos com o desenvolvimento da Educação, Ciência e
Cultura, na promoção dos valores indispensáveis à vida e ao convívio humano-social.

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
GESTÃO PÚBLICA
JUSTIFICATIVA: O curso de Especialização em Gestão Pública compreende uma estrutura
curricular interdisciplinar, abrangendo áreas de Administração, Administração Pública, Controladoria
e Direito, focando a arte da Gestão Pública, área essa abrangente e atual do cenário institucional
brasileiro. O curso contará com profissionais renomados, com conhecimento científico reconhecido
na forma de títulos e experiências profissionais. Oferece aos participantes uma visão abrangente
sobre a Gestão Pública, com ênfase na evidenciação de resultados econômicos produzidos pelo
Estado para a sociedade, e o desenvolvimento de suas atividades operacionais, visando à aplicação de
técnicas de gestão e de controladoria. O curso será voltado para as necessidades concretas do
profissional que atua ou deseja atuar no setor público e nas ações que deverá tomar no processo de
tomada de decisões averiguando da melhor forma possível o gerenciamento dos recursos públicos, o
melhor uso de recursos, sempre escassos, diante de diversas alternativas. O curso realça instrumentos
de apoio ao processo decisório e às diversas situações que sempre se defrontam os gestores públicos.
O conhecimento conceitual é dado na medida necessária ao entendimento desse processo.
OBJETIVO GERAL: Facultar conhecimentos especializados e atualizados nos domínios mais
relevantes e economicamente significativos da Gestão Pública. Preparar gestores públicos e
funcionários públicos de toda e qualquer entidade governamental, da gestão de Executivo,
Legislativo e Judiciário, e do Judiciário, em todas as instâncias, identificando as tendências de
práticas da administração financeira do Município, Estado e Nação, e da intervenção pública e
reguladora.
Oferecer ao Pós-Graduando uma visão ampla e integrada da Gestão Pública, com reflexões sobre a
ética e as novas tendências e paradigmas administrativos, dotando os alunos de competências
específicas que os habilitam a tomar decisões enquanto administradores públicos ou gestores públicos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Capacitar profissionais com uma visão sistêmica e abrangente, capazes de gerir entidades públicas
em um mundo em constantes mudanças tecnológicas e organizacionais.
 Formar e/ou aperfeiçoar gestores públicos, capacitando-os para o planejamento, o estabelecimento de
metas e prioridades, capazes de assumir funções técnicas de direção, chefia e liderança que contribuam
para otimizar a capacidade da Gestão Pública em todos os âmbitos.
 Proporcionar aos profissionais da área o suporte normativo, teórico e instrumental aplicado à Gestão
Pública, oferecendo oportunidades para reflexão acerca da função pública baseada em sólidos valores
éticos.
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 Constituir

profissionais com visão sistêmica para as necessidades das instituições Públicas e do
planeta, promovendo nas equipes a busca constante de resultados de forma sustentável, e com respeito
ao cidadão.
 Ampliar o entendimento da instituição, elaborando conceitos e modelos que sirva de embasamento
para a tomada de decisões de líderes inovadores, éticos e perceptivos que tenham a sabedoria de mudar
o mundo a partir de suas instituições.
 Proporcionar o uso da ação como cidadãos responsáveis, capazes de exercer a liderança das
instituições em que venham a atuar, priorizando soluções éticas, criativas e democráticas.
Analisar situações de administração e controladoria, propondo conhecimento de ação ético sintonizada
com a sociedade e as expectativas dos cidadãos.
ESTRUTURA DO CURSO: O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu terá a duração de 18 (dezoito)
meses, com carga horária de 360h distribuídas em 12 (doze) disciplinas. Após a conclusão dos
créditos, o aluno terá 6 (seis) meses para entrega do Artigo, sob a orientação de um professor do Curso
da Pós-Graduação da FCST.
DISCIPLINAS:
Nº
NOME DA DISCIPLINA
01

PROFESSOR(A)

C/H

IES

Metodologia da Pesquisa
Instituição do Direito Público e
Administrativo
Gestão Pública Contemporânea: ética e
Cultura

Esp. Emilson Souza de Carvalho

30

FCST

Esp. José César Muniz Fechine

30

FCST

Ms. Magnus Henrique de Medeiros

30

UFRN

04

Contabilidade Pública e Gerencial

Ms. Helem Mara Confessor Ferreira

30

UFRN/
IFRN

05

Gestão da Qualidade no setor Público

Ms. Kleber Cavalcante de Sousa

30

UFRN

06

Gestão de Pessoas na Administração Pública

Ms. César Augusto Barreto Silva

30

UFRN

07

Lei da Responsabilidade Fiscal

Esp. Rilawilson José de Azevedo

30

UFRN

Ms. Leandro Aparecido da Silva

30

FCST

Ms. Clara Monise Silva

30

FCST

02
03

09

Gestão da Informação na Administração
Pública
Finanças e Orçamentos Públicos

10

Licitação e Contrato no Setor Público

Esp. Hebert Torquato Silva

30

UFRN/
FCST

11

Controladoria Governamental

Esp. Michele Araújo da Silva

30

FAS

12

Seminário e Elaboração de Artigo

Ms. Rosângela Queiroz Souza Valdevino

30

UERN

08

Interdisciplinaridade: O curso terá um público alvo diversificado, abrangendo algumas áreas, com
conhecimentos teóricos diversos (Administração Pública Direta e Indireta, Direito, Contabilidade
Pública, Controladoria, gestão), fundamentados em conteúdos oriundos de várias disciplinas, o que
tornará o desenvolvimento do curso interessante e proveitoso, aonde a interdisciplinaridade irá se
realizar de uma forma dinâmica e enriquecedora. Confrontando conhecimentos diversos, como de
Gestão, Contabilidade e Direito, oriundos dos docentes de diversas áreas, tais como Direito,
Pedagogia e contabilidade e Administração.
Atividades Complementares: Esporadicamente poderão ocorrer atividades complementares, tais
como palestras ou mesas redondas (com profissionais com experiências comprovadas), visitas a
empresas as Instituições Públicas e Comarcas Judiciais.
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Tecnologia e infra-estrutura: Instalações (salas de aula, laboratório ,etc): O curso será ministrado
quinzenalmente, aos sabados, nas dependências da Faculdade Católica Santa Teresinha.

Acervo Bibliográfico: O acesso ao acervo bibliográfico é garantido aos alunos devidamente cadastrados e
matriculado em disciplinas, conforme normas internas de funcionamento da Biblioteca da FCST.

Materiais Didaticos Utilizados: Serão encaminhados pelos professores para os discentes, via internet, ou
reproduzido na xerox, conforme solicitação do professor.

Sistemas de Avaliação: Avaliações escritas, argüição oral, apresentação de seminários, trabalhos
escritos, exercícios em sala de aula e outros a critério do professor.
Controle de Frequência: Em relação à freqüência o discente deverá assistir no mínimo 75% das
aulas (Não será permitido abono de faltas, exceto, nos casos previstos pela legislação pertinente).
Trabalho de Conclusão: Ao final do curso deverá ser entregue um artigo como trabalho de
conclusão do curso, cujo tema deverá ser escolhido pelo pós-graduando e versar sobre qualquer
assunto tratado durante o curso. O aluno deverá ter orientação temática do artigo de professores do
programa. Elaboração e aprovação do artigo sobre um tema qualquer do programa do curso,
observando a metodologia científica e as regras da ABNT e o Manual dos Estágios Supervisionados,
TCC e Artigos Científicos: um guia prático para docentes e discentes FCST.
Certificação: Será expedido Certificado de Conclusão do Curso conforme as normas da FCST,
sendo concedido o título de Especialista em Gestão Pública aos alunos que obtiverem aprovação em
todas as disciplinas.
Certificado de Especialista: O aluno para obter o certificado de especialista em Administração
Pública (pós-graduado lato-sensu), será exigido:
1) Freqüência: deverá assistir no mínimo 75% das aulas (Não será permitido abono de faltas, exceto,
nos casos previstos pela legislação pertinente);
2) Nota de Aprovação: na avaliação de cada disciplina, deverá alcançar a nota mínima de 7,0 (sete);
3) Nota do Artigo: deverá ser avaliada previamente pelo professor orientador. A nota mínima para
aprovação será 7,0 pontos.
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