Graduação Tecnológica em
Gestão Pública

Tipo do curso: Graduação Tecnológica
Titulação: Tecnólogo em Gestão Pública
Modalidade: Presencial
Área do conhecimento: Gestão de Negócios
Nome do curso: Graduação Tecnológica em Gestão Pública
Conteúdo desenvolvido por: Faculdade do Instituto Brasileiro de Administração
Municipal
Monitoria e Tutoria desenvolvida por: Faculdade IBAM
Certificação e chancela: Definida pelo MEC
Inscrições: http://faculdade.ibam.org.br/
Atualizado em: 10/11/2021
Sobre a Faculdade IBAM:
A Faculdade IBAM inaugura o ano de 2021 com seu primeiro curso de graduação.
Reconhecida pelo MEC como Instituição de Ensino Superior em 2019, tem como
mantenedor o Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM. Estruturada com
base nas mais modernas ferramentas tecnológicas para o ensino a distância, conta com
a experiência de profissionais que desenvolvem soluções, projetos e ferramentas de
gestão para o setor público em todas as regiões do Brasil há quase 70 anos.
A trajetória do IBAM na capacitação de lideranças acumula experiências bem-sucedidas
para gestores federais, estaduais e municipais. A Faculdade IBAM, a partir dessa
experiência no Brasil, vê o credenciamento do MEC como o reconhecimento de seu
potencial de produzir transformações na realidade social, com uma graduação voltada
para quem deseja ocupar o papel de líder no serviço público ou em instituições que com
ele trabalham.
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Objetivo Geral:
Formar profissionais com capacidade técnica para atuarem no planejamento,
implementação, gerenciamento e avaliação de ações, projetos, programas e políticas
contribuindo para melhoria da qualidade dos serviços e aprimoramento das
Organizações Públicas.
Público-Alvo:
Estudantes concluintes do ensino médio; graduados; pós-graduados e outros que
tenham interesse em obter ou ampliar conhecimentos e atuar na gestão pública, tanto
em organizações públicas, quanto privadas que tenham interface com setor público.
Objetivos Específicos:








Compreender as relações entre Estado, Administração e Sociedade, bem como o papel
das esferas do poder público no desenvolvimento do país na perspectiva da
sustentabilidade.
Desenvolver competências para atuação em setores diversos da administração pública,
bem como em áreas do setor privado e do terceiro setor com interface com as políticas
públicas de órgãos municipais, estaduais ou federais.
Empregar métodos, técnicas e conceitos de gestão que integrem os aspectos
econômico, social e ambiental e que sejam baseadas nos princípios da boa
administração pública, da legislação vigente, da parceria e da ética profissional.
Incentivar a capacidade de empreender e de inovar na gestão pública visando mais
eficiência no uso do recurso público, equidade na entrega de bens e serviços e inclusão
socioprodutiva da população.

Característica do Egresso:
Os egressos do curso Tecnólogo em Gestão Pública da Faculdade IBAM deverão ser
reconhecidos no mercado de trabalho como profissionais com capacidade para atuar
como agentes de mudança e ter habilidade para aplicar métodos e instrumentos de
gestão com objetivo de melhorar a gestão pública. Dessa forma, serão capazes de:




Compreender e analisar o cenário político, econômico, social e legal em sua relação com
a gestão pública, bem como os processos de gestão em suas diferentes conformações
regionais, sociais, ambientais e culturais.
Articular teoria e prática no planejamento, implantação e gerenciamento de programas
e projetos de políticas públicas numa perspectiva sistêmica e humanista.
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Carga Horária:

1.650 horas

24 meses

4 semestres

Metodologia:
A proposta metodológica da Faculdade IBAM fundamenta-se nos referenciais propostos
pela Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, na qual à educação cabe
o desafiador papel de orientar e formar indivíduos capazes de atuarem em um mundo
cada vez mais complexo e em permanente mudança.
Neste contexto, a educação deve voltar-se para o desenvolvimento do ser humano em
sua totalidade, visando o processo de aquisição e aperfeiçoamento de competências,
não apenas em termos do conhecimento formal, mas também visando uma orientação
do indivíduo para o autodesenvolvimento, para uma convivência mais salutar com as
diferenças, com responsabilidade social e pleno exercício da cidadania.
Com esta proposta metodológica espera-se que os alunos desenvolvam competências
diferenciadas que possam ser reconhecidas como marcas formativas dos egressos do
curso de Tecnologia em Gestão Pública da Faculdade IBAM. As marcas formativas serão
trabalhadas de forma transversal em todas as disciplinas do curso para que possam ser
internalizadas e evidenciadas pelos egressos dos cursos em sua vida profissional, sendo
as principais:







Capacidade analítica
Atitude crítica e propositiva de métodos e formas de trabalhar
Lente estratégica e orientação para resultados
Domínio de conteúdo, uso da tecnologia e saber se comunicar
Autodesenvolvimento, com conexão em redes de aprendizagem
Olhar para diversidade e capacidade de interagir com múltiplos atores e parceiros

Para a Faculdade IBAM o compromisso com a qualidade técnica da formação
profissional do Tecnólogo em Gestão Pública implica no preparo técnico para o mercado
de trabalho e no compromisso com a sociedade.
Certificação:
Tecnólogo em Gestão Pública.

4

Observações:
Curso realizado por meio de: aulas presenciais, material didático textual,
videoconferência, jogos que promovam autoaprendizagem com feedback automático,
banco de questões para avaliação do curso, dicas de conteúdo para o aluno aprofundar
o tema e acesso à biblioteca virtual.
Descrição do Curso:
O Curso de Graduação em Gestão Pública da Faculdade IBAM forma tecnólogos para
trabalhar nas esferas do poder público. Diante disso, o curso tem como objetivo
preparar profissionais para atuar com planejamento, implementação e supervisão de
projetos na área pública, identificando problemas e propondo soluções para
desenvolver o país e melhorar a qualidade de vida da população. Para tanto, esse
profissional precisa adquirir conhecimento sobre economia, finanças, políticas públicas
e a legislação que orienta a administração pública no Brasil. O mercado de atuação desse
profissional é focado no setor público, havendo ainda outras oportunidades de trabalho
em instituições do terceiro setor que prestam serviços a órgãos do poder público.
Grade Resumida:
1º semestre
Disciplina

CH*

Estado, Governo e Administração Pública
Fundamentos do Direito Administrativo
Matemática e Estatística aplicadas à Gestão Pública
Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável
Sistemas de Informação na Gestão Pública

60
80
60
80
60

Docente
Afrânio Silva
Giovana Izidoro
Leonardo Mello
Ângela Fontes
José Augusto Sapienza

*Carga Horária

2º semestre
Disciplina

CH

Docente

Gestão Estratégica na Administração Pública

80

Márcia Costa

Gestão de Processos
Gestão de Pessoas
Redação Técnico-científica
Licitações e Contratos Administrativos
Eletiva 1

80
80
60
80
30

Célio Galvão
Márcia Costa
Cristina Costa
Giovana Izidoro
-
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3º semestre
Disciplina
Logística e Patrimônio Público
Comportamento Organizacional
Marketing aplicado ao Setor Público
Contabilidade Pública
Gestão e Política Ambiental Urbana
Eletiva 2

CH

Docente

60
80
60
80
80
30

Maurício Barbosa
Cristina Costa
Heliana Marinho
Marilda Sant’Ana Maciel
Hélio Beiroz
-

CH

Docente

4º semestre
Disciplina
Gestão e Política Social
Gestão Tributária
Planejamento e Gestão Orçamentária
Gestão de Programas e Projetos
Orientação para o TCC
Eletiva 3

Disciplina

80
80
80
60
60
30

Eletivas
CH

Ética na Gestão Pública
Cooperação Público-Privada
Inovação e Empreendedorismo
Governo Eletrônico e Transparência
Planejamento de Carreiras
Tópicos Especiais: Cibersegurança na Gestão
Pública

Hérculis Toledo
Leonardo Sia
Douglas Chagas
Leene Marques
Orientador
-

Docente

Período

30
30
30
30
30

Afrânio Silva
Bernardo Marques
Heliana Marinho
Abian Laginestra
Cláudia Ferraz

2°
2°
3°
3°
4°

30

Abian Laginestra

4°

Observação:
O curso possui carga horária complementar de 120 horas para ser cursada por meio de
relatórios, visitas técnicas, atividades estruturadas, seminários e palestras.
Bibliografia do curso:
Indicações do Plano de Ensino de cada disciplina + acesso a Minha Biblioteca e a
Biblioteca Virtual da Pearson com mais de 20 mil títulos.
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Coodenadora da Graduação:
Márcia Costa Alves da Silva: A coordenação do curso será de
responsabilidade da professora Márcia Costa Alves da Silva,
doutoranda em Ciência, Tecnologia e Inovação pela UFRRJ
(2020), mestre em administração (UNESA/2005), especialista
em Planejamento, implementação e gestão educacional
(UFF/2019) e em Psicologia do Trabalho (FGV/1992); psicóloga
(UGF/1989) e bacharel em direito (UNESA/2005). Atua na
coordenação de projetos educacionais - presencial e a
distância, e no planejamento e implantação de programas e projetos corporativos de
educação presencial e a distância. Desenvolve estudos de viabilidade e desenvolvimento
de parceiras. Participa dos processos de modelagem (concepção pedagógica), produção
e revisão (conteúdo e desenho instrucional) e execução de cursos presenciais e EAD.
Prática na formação de instrutores e multiplicadores de treinamento. Participa e
coordena projetos de Modernização Administrativa particularmente em Gestão de
Pessoas, Educação Corporativa e Políticas Públicas Setoriais.
Investimento e Política de Benefícios:
A Faculdade IBAM, por meio de sua Comissão de Acesso (CA), exclusivamente para
candidatos do Edital nº. 3/2021, oferece e implementará a seguinte política de
Benefícios em três tipos distintos: Descontos, Bolsas e Prefeituras Associadas ao IBAM.
O investimento mensal é R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).
Descontos:




Todos candidatos matriculados terão desconto de 50% (cinquenta por cento) do
investimento mensal no primeiro semestre (período 2022/1), pagando R$ 475,00
(quatrocentos e setenta e cinco reais) por mês.
Todos candidatos matriculados terão desconto de 25% (vinte e cinco por cento) do
investimento mensal no segundo semestre (período 2022/2), pagando R$ 712,50
(setecentos e doze reais e cinquenta centavos) por mês.

Bolsas:


Aos candidatos que optem pela modalidade de ingresso Vestibular e que obtiverem as
2 (duas) redações de melhor avaliação, será oferecida bolsa de 50% (cinquenta por
cento) do investimento mensal no primeiro e segundo semestres (períodos 2022/1 e
2022/2), pagando R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais) por mês.

Prefeituras e Câmaras Associadas ao IBAM:


Candidatos de Prefeituras e Câmaras Associadas ao IBAM terão desconto de 25% (vinte
e cinco por cento) do investimento mensal em todos quatro semestres (períodos
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2022/1, 2022/2, 2023/1 e 2023/2), pagando R$ 712,50 (setecentos e doze reais e
cinquenta centavos) por mês.
Entende-se por candidato de Prefeitura aquele indivíduo que trabalha na administração
pública municipal no regime estatutário, celetista ou contratado, enquanto houver o
respectivo vínculo.

Formas de pagamento:




O pagamento do curso também poderá ser efetuado em 30 (trinta) parcelas mensais,
sem prejuízo das demais condições de Benefício. O cálculo das parcelas será feito pela
soma de todas parcelas até o fim do curso e sua e sua divisão por 30 (trinta).
A quitação do curso será feita mediante o pagamento da trigésima parcela.

Condições e Vedações:
É condição para ser qualificado a aproveitar Descontos e Bolsas a quitação em dia das
mensalidades no período de validade da mesma.
Para garantir a continuidade do benefício da Bolsa, o aluno deverá manter uma média
semestral de avaliação de no mínimo 80% (oitenta por cento) do escore máximo da
soma das disciplinas do período.
Os três tipos de Benefícios, Bolsas, Descontos e Associação ao IBAM, não são
cumulativos.
Benefícios e Formas de Pagamento sujeitos a serem descontinuados sem aviso prévio.
Perguntas Frequentes:
Por que fazer a graduação em Gestão Pública na Faculdade IBAM?
A Faculdade IBAM se beneficia da expertise dos profissionais do IBAM, e de sua
experiência no trabalho prático de apoio e consultoria aos governos locais por todo o
Brasil. Se você quer conhecer a fundo o que é gestão pública, então a Faculdade IBAM
é a melhor escolha.
Como funciona o Curso?
O Curso funcionará presencial e online, como autorizado pelo MEC. A parte presencial
ocorrerá por meio de aulas presenciais com profissionais de renome, enquanto que
a parte online ocorrerá por meio de videoaulas, tarefas e exercícios individuais e em
grupo no Ambiente Virtual de Aprendizagem.
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Onde assisto às aulas?
As aulas presenciais ocorrerão na sede da Faculdade IBAM, no Rio de Janeiro, na Rua
Buenos Aires, 19 – Centro. As videoaulas ocorrerão por meio de plataforma Zoom,
que pode ser utilizado em computadores laptop e em dispositivos móveis como tablet
e celular.
Em casos extremos, quando desaconselhável pelas autoridades sanitárias
competentes como na pandemia de COVID-19, as aulas presenciais serão substituídas
por videoaulas, também ocorrendo por meio de plataforma Zoom.
Quando assisto às aulas presenciais?
As aulas presenciais acontecerão de 2ª a 6ª, no período diurno.
Como assisto às videoaulas?
As videoaulas são online, portanto, você pode acessar o conteúdo de onde estiver na
hora que quiser – basta ter acesso à internet. Ao se inscrever no curso, o aluno
receberá login e senha para acessar a plataforma online de ensino, e lá serão
entregues todos os conteúdos.
Quantas vezes posso assistir as videoaulas?
As videoaulas poderão ser vistas e revistas quantas vezes o aluno quiser, enquanto o
mesmo estiver participando da respectiva disciplina.
Posso efetuar o pagamento com cartão de crédito de um terceiro?
Sim, sem problemas.
Existe algum custo extra envolvido?
Não. Não existe nenhum custo extra nem oculto envolvido no curso.
Tenho outras dúvidas sobre o conteúdo do curso. O que devo fazer?
Envie um e-mail para o endereço faculdade@ibam.org.br ou mande um WhatsApp
para o (21) 98285-0709 que um de nossos especialistas está à disposição para atender
você.
Importante:
1. O certificado de conclusão do curso será entregue após realização do curso,
realização das atividades, apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso e
quitação financeira.
2. A Faculdade IBAM reserva-se o direito de alterar as datas de início e de término
do curso.
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Cronograma:
Inscrições: de 10/11/2021 a 12/02/2022.
Processo Seletivo Interno: 13/02/2022.
Divulgação do Resultado do Processo Seletivo Interno: 14/02/2022.
Prazo para Recurso: até 16/02/2022.
Divulgação do Resultado Final: 17/02/2022.
Matrícula: de 17/02/2021 a 24/02/2022.
Início das Aulas: 07/03/2022.
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