
 

Controle da Administração Pública: desafios e tendências  

Professor 

Napoleão Nunes Maia Filho 

Rafael Araripe Carneiro  

Carga Horária 

40 horas 

Datas dos Encontros 

3 e 4 de maio 

17 e 18 de maio 

31 de maio e 1º de junho 

14 e 15 de junho 

Horário 

Sexta: 14h às 17h40  

Sábado: 9h às 12h40 

 

Ementa do Curso  

Controle da Administração Pública. Órgãos de Controle, Funções Estatais e Separação dos 

Poderes. Controle judicial da Administração Pública e Judicialização das Políticas Públicas. 

Competências e limites de atuação dos Órgãos de Controle. Responsabilização Pessoal do 

Agente Público, Processo Administrativo Disciplinar e Improbidade Administrativa. Direitos 

Políticos, Inelegibilidade e Democracia. Perspectivas e Propostas para o Controle da 

Administração Pública no Brasil.    

Objetivos do Curso  

Oferecer aos alunos compreensão teórica e prática acerca dos mecanismos de controle da 

Administração Pública e dos instrumentos de responsabilização dos agentes públicos, com 

ênfase para as atuais controvérsias sobre os conflitos entre os órgãos de controle e os limites 

do Direito Administrativo Sancionador.  

Metodologia de Ensino 

Descrição sucinta da metodologia a ser adotada no curso. Exemplo: 

Exposições dialogadas, debates baseados em leituras e análises de estudos de casos acerca 

do efeito de políticas e programas em diversos indicadores. É fundamental a leitura dos textos 

indicados nas leituras obrigatórias de cada módulo. Leituras complementares são 

aconselháveis a partir de interesses específicos dos alunos.  

Forma de Avaliação 

Descrição sucinta da forma de avaliação. Exemplo:  

A avaliação será estruturada em 3 atividades: dois exercícios as serem realizados durante o 

curso e um ensaio a ser entregue até o dia XX/XX/XXX.  

 Exercício 1 - Resenha Crítica de um dos textos do Módulo I. Peso: 20% 

 Exercício 2 - Resenha Crítica de um dos textos do Módulo III. Peso: 20% 

 Ensaio Individual: máximo 3 mil palavras sobre um dos temas discutidos em sala de 

aula. Peso: 60% 

A nota mínima para aprovação é 6.  

Míni Currículo do Docente  
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(Descrição sucinta do currículo do(s) docente(s)  



 

Módulo I  

(Mini Ementa contendo os assuntos que serão tratados no módulo)  

No campo da leitura (obrigatórias e complementares) deve constar lista com referências bibliográficas relevantes para o 

objeto de discussão da aula, principalmente obras que ofereçam o estado da arte do tema.  

 Sugerimos a inclusão de pelo menos 3 artigos publicados em periódicos de referência na área.  

 Não ter menos de 2 nem mais de 4 leituras obrigatórias e de leituras complementares  

 Leituras adicionais devem ser acrescentadas ao final no campo “Informações/Leituras Adicionais” 

 

Leituras Obrigatórias 

  

(Texto 1)  

(Texto 2)  

(Texto 3)  

 

Leituras Complementares    

(Texto 1)  

(Texto 2)  

(Texto 3)  

 

Exercício 

Pelo menos 2 módulos devem prever exercícios (ex. resenhas, fichamentos, respostas a perguntas, preparação de seminários 

etc.) a serem executados em casa pelos estudantes e entregues no intervalo entre uma aula e outra.  

 (Descrição da Atividade)  

 Data de Entrega:  

Informações/Leituras Adicionais  

(Descrição)  



 

Módulo II  

(Mini Ementa contendo os assuntos que serão tratados no módulo)  

No campo da leitura (obrigatórias e complementares) deve constar lista com referências bibliográficas relevantes para o 

objeto de discussão da aula, principalmente obras que ofereçam o estado da arte do tema.  

 Sugerimos a inclusão de pelo menos 3 artigos publicados em periódicos de referência na área.  

 Não ter menos de 2 nem mais de 4 leituras obrigatórias e para leituras complementares  

 Leituras adicionais devem ser acrescentadas ao final no campo “Informações/Leituras Adicionais” 

 

Leituras Obrigatórias   

(Texto 1)  

(Texto 2)  

(Texto 3)  

 

Leituras Complementares    

(Texto 1)  

(Texto 2)  

(Texto 3)  

 

Exercício 

Pelo menos 2 módulos devem prever exercícios (ex. resenhas, fichamentos, respostas a perguntas, preparação de seminários 

etc.) a serem executados em casa pelos estudantes e entregues no intervalo entre uma aula e outra.  

 (Descrição da Atividade)  

 Data de Entrega:  

Informações/Leituras Adicionais  

(Descrição)  



 

Módulo III  

(Mini Ementa contendo os assuntos que serão tratados no módulo)  

No campo da leitura (obrigatórias e complementares) deve constar lista com referências bibliográficas relevantes para o 

objeto de discussão da aula, principalmente obras que ofereçam o estado da arte do tema.  

 Sugerimos a inclusão de pelo menos 3 artigos publicados em periódicos de referência na área.  

 Não ter menos de 2 nem mais de 4 leituras obrigatórias e para leituras complementares  

 Leituras adicionais devem ser acrescentadas ao final no campo “Informações/Leituras Adicionais” 

 

Leituras Obrigatórias   

(Texto 1)  

(Texto 2)  

(Texto 3)  

 

Leituras Complementares    

(Texto 1)  

(Texto 2)  

(Texto 3)  

Exercício 

Pelo menos 2 módulos devem prever exercícios (ex. resenhas, fichamentos, respostas a perguntas, preparação de seminários 

etc.) a serem executados em casa pelos estudantes e entregues no intervalo entre uma aula e outra.  

 (Descrição da Atividade)  

 Data de Entrega:  

Informações/Leituras Adicionais  

(Descrição)  



 

Módulo IV 

(Mini Ementa contendo os assuntos que serão tratados no módulo)  

No campo da leitura (obrigatórias e complementares) deve constar lista com referências bibliográficas relevantes para o 

objeto de discussão da aula, principalmente obras que ofereçam o estado da arte do tema.  

 Sugerimos a inclusão de pelo menos 3 artigos publicados em periódicos de referência na área.  

 Não ter menos de 2 nem mais de 4 leituras obrigatórias e para leituras complementares  

 Leituras adicionais devem ser acrescentadas ao final no campo “Informações/Leituras Adicionais” 

 

Leituras Obrigatórias   

(Texto 1)  

(Texto 2)  

(Texto 3)  

 

Leituras Complementares    

(Texto 1)  

(Texto 2)  

(Texto 3)  

 

Exercício 

Pelo menos 2 módulos devem prever exercícios (ex. resenhas, fichamentos, respostas a perguntas, preparação de seminários 

etc.) a serem executados em casa pelos estudantes e entregues no intervalo entre uma aula e outra.  

 (Descrição da Atividade)  

 Data de Entrega:  

 

Informações/Leituras Adicionais  

(Descrição)  

 


