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Quadro-Resumo 

 

Mantenedora: 0253 – Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP Ltda. 

Mantida: Escola de Administração de Brasília – EAB 

Nome do curso: Curso de Administração 

Modalidade (Bacharelado) 

Área Profissional Ciências Humanas e Sociais 

Regime de Oferta Anual 

Turnos Diurno e noturno 

Número de Vagas  120 vagas totais anuais, sendo 60 vagas por semestre, assim 

distribuídas: 

§ 1º Semestre: 60 vagas diurnas e 60 vagas 

noturnas 

§ 2º Semestre: remanescente do 1º semestre 

Período de integralização Mínimo: 08 semestres 

Máximo: 12 semestres 

Carga Horária 3.620em hora aula 

3.017 em hora relógio1 

Título Conferido Bacharel em Administração Pública 

Oferta Presencial 

Credenciamento da Instituição Portaria MEC nº 1.544, de 24 de outubro de 2011, publicada 

no Diário Oficial da União em 25 de outubro de 2011.  

Autorização do Curso Portaria MEC nº 481, de 29 de novembro de 2011, publicada 

no Diário Oficial da União em 30 de novembro de 2011. 

  

                                           
1 A carga horária do curso, apresentada em horas, atende ao disposto na Resolução CNE/CES 02/2007, que dispõe sobre carga horária mínima e 
procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial. 
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I.Dados Institucionais 

 

1.1. Identificação da Mantenedora 

Nome:  INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO – IDP 

CNPJ:  02.474.172/0001-22 

1.2. Identificação da Mantida 

Nome:  ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE BRASÍLIA – EAB 

Localização: SGAS Quadra 607, Conjunto D, L2 Sul, Módulo 49 – Asa Sul 

  CEP 70200-670 – Brasília – DF  

  Fone: (61) 3535-6565 

  http://www.idp.edu.br 

Dados de Credenciamento da IES: 

Documento: Portaria MEC nº 1.544, de 24 de outubro de 2011.  

Data de Publicação: Diário Oficial da União nº 205, Seção 1, de 25 de outubro de 2011. 

Dados de Autorização do Curso: 

Documento: Portaria MEC nº 481, de 29 de novembro de 2011. 

Data de Publicação: Diário Oficial da União nº 229, Seção 1, de 30 de novembro de 2011. 

 

1.3. Breve Histórico 

O Instituto Brasiliense de Direito Público - IDP é um conceituado centro de estudos e de reflexões sobre a 

Administração Pública e o Direito. Sempre com foco no setor público, o IDP, inicialmente, voltou-se para a realização 

de iniciativas que buscavam desenvolver em seus alunos o interesse pelo ensino do Direito e pela pesquisa jurídica.  

Com a consolidação da oferta de cursos na área do Direito – que atualmente conta com a graduação, pós-

graduação lato sensu e pós-graduação stricto sensu (mestrado) -, o Instituto passou a ampliar gradualmente sua 

atuação para a área de Administração Pública, estimulando seus estudantes à conquista de conhecimentos que os 

levassem a participar, de modo cada vez mais intenso, do debate dos problemas econômicos e sociais do País.  

A centralidade da área de Administração Pública para a IES deu origem à Escola de Administração de Brasília 

(EAB), credenciada pela Portaria MEC nº 1.544, de 24 de outubro de 2011. Mantida pelo Instituto Brasiliense de 

Direito Público, a EAB atualmente oferece: (i) curso de graduação na área de Administração, com ênfase em 

Administração Pública; (ii) pós-graduação lato sensu em diversas áreas e; (iii) pós-graduação stricto sensu (mestrado) 

Fonseca
Realce
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em Administração Pública. O corpo docente da EAB conta com professores que, além dos requisitos acadêmicos, 

possuem vasta experiência profissional em cargos e carreiras públicas de destaque (Consultores Legislativos do 

Senado e da Câmara, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Especialistas de Agências 

Reguladoras, Membros do Ministério Público, entre outras).  

A EAB também tem atuado fortemente na organização e promoção de seminários e debates sobre 

administração pública. Entre essas iniciativas, merece destaque o já consagrado Seminário Internacional de 

Administração Pública que, desde a sua primeira edição em 2010, já reuniu mais de dois mil participantes.  

O compromisso da EAB com a formação de novas lideranças para atuação no setor público pode ser 

evidenciado, ainda, por meio de diversos acordos de cooperação firmados com instituições de destaque no debate 

sobre gestão pública, com o objetivo de realizar atividades conjuntas e promover o intercâmbio de conhecimentos, 

informações e experiências. Como exemplo dessas iniciativas, podemos destacar o acordo de cooperação técnica 

firmado com a Confederação Nacional de Municípios (CNM), que tem como objetivo, entre outros, o desenvolvimento 

conjunto de estudos, pesquisas e indicadores na área de Administração Pública.  

Percebe-se, assim, o protagonismo desempenhado pela EAB nos estudos e debates nacionais sobre 

Administração Pública.  

 

1.3.1  A vocação de pesquisa do IDP 

O IDP, atento a sua vocação para a pesquisa, fomenta as atividades de pesquisa e promove a integração dos 

diferentes níveis de ensino oferecidos pela IES. Nesse esforço, é preciso destacar o papel desempenhado pelo Centro 

de Pesquisa (CEPES), órgão autônomo vinculado à Direção Geral da Escola de Administração de Brasília e que tem 

como função principal o aprimoramento da pesquisa e extensão no âmbito do EAB/IDP, desempenhando o papel de 

integrar a graduação, a pós-graduação lato sensu e o mestrado, de forma a promover o diálogo construtivo entre 

todos. 

Para o cumprimento de sua missão, o CEPES apresenta, dentre outros objetivos, os seguintes: 

I - desenvolver atividades e projetos de fomento à pesquisa e extensão;  

II - apoiar a Diretoria Acadêmica no acompanhamento, supervisão e avaliação das atividades de Iniciação 

Científica, mediante atividades de grupos de estudo, grupo de pesquisa, projetos de pesquisa, laboratório de 

pesquisa, promoção de seminários de iniciação científica, dentre outras atividades; 

III - desenvolver cursos de formação específicos voltados à comunidade interna e externa do EAB/IDP com 

vistas à disseminação do conhecimento em administração pública, ao aprofundamento de temáticas de interesse 

público e à formação para cidadania e fomento a práticas docentes; 

IV - desenvolver atividades de promoção de publicação de artigos elaborados pelos participantes das 

atividades ligadas ao ensino e extensão nos meios virtuais e impressos disponibilizados pelo EAB/IDP. 



 

9 

 

Desta forma, o CEPES se constitui numa instância mediadora que promove o diálogo interinstitucional e a 

integração entre graduação, pós-graduação lato sensu e mestrado na realização e fomento à pesquisa, principalmente 

oportunizando a vinculação entre os grupos de pesquisa já existentes na Instituição, a realização de pesquisas de 

temas livres no Laboratório de Pesquisa, a possibilidade de publicações dos trabalhos acadêmicos realizados no 

âmbito dos Grupos, Laboratório e em sala de aula, além da divulgação de conhecimentos sobre metodologias de 

pesquisa. 

 

1.4 Missão 

 

A ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE BRASÍLIA –EABtem por missão 

Formar lideranças públicas aptas a transformar conhecimento em ações para 

aprimoramento do Estado e melhoria do bem-estar social.   

1.5 Finalidades 

 

A ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE BRASÍLIA - EAB é uma instituição de ensino superior que tem por finalidade o 

desenvolvimento de um trabalho educacional de formação em ciências humanas e sociais, com procedimentos 

técnico-científicos responsáveis e éticos. Para cumprir com a sua finalidade, deve: 

§ estimular o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; 

§ capacitar profissionais nas áreas de conhecimento em que atuar, em cursos de graduação e pós-

graduação; 

§ estimular e apoiar a investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia, da 

produção e difusão da cultura e o entendimento do homem e do meio em que vive; 

§ promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da 

humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 

§ suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente 

concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 

sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

§ estimular o conhecimento dos problemas do mundo globalizado à comunidade em que se insere, 

estabelecendo com esta uma relação de reciprocidade; e 

§ promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios 

da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

Fonseca
Realce
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1.6 Valores 

 

A ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE BRASÍLIA –EAB considera como valores primordiais norteadores de suas ações 

estratégicas e gerenciais nas áreas acadêmicas e administrativas: 

· a pessoa humana, como sujeito-cidadão democrático e a sua vivência comunitária, como canal de 

desenvolvimento do indivíduo e da coletividade; 

· a idoneidade e a ética, como atributos inerentes ao ser humano e norteadores do processo de formação 

da cidadania; 

· a capacidade técnico-habilitacional, fator indispensável na profissionalização das funções acadêmicas do 

educador e na formação do educando; 

· o pluralismo de ideias como respeito à universalização do saber e ao livre arbítrio do ser pensante; e 

· a relação educando/educador, respeitosa e harmônica, e o papel do docente, fomentador do processo 

consciente e crítico de desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes do alunado, gerador de 

seu próprio crescimento profissional e como cidadão ético. 

 

1.7 Objetivos 

 

A ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE BRASÍLIA - EAB tem por objetivos: 

· formar academicamente profissionais para atuação na área pública, por meio de cursos e programas de 

graduação e pós-graduação; 

· desenvolver programas de iniciação científica e de extensão e estimular a pesquisa; 

· apoiar e estimular a produção intelectual e científica dos corpos docente e discente; 

· manter intercâmbio com instituições congêneres, nacionais ou estrangeiras; e 

· oferecer serviços de qualidade, em todas as áreas em que atuar. 

 

Fonseca
Realce
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II. O Curso de Administração 

 

1. Contexto Econômico e Social do Curso de Graduação em Administração 

1.1. Caracterização Regional da Área de Inserção da Instituição 

A Escola de Administração de Brasília tem limite territorial circunscrito ao Distrito Federal. O Distrito Federal 

é um território autônomo que integra de forma indissolúvel a República Federativa do Brasil, conforme os artigos 1º e 

18 da Constituição Federal.  

Com uma superfície territorial de 5.782,78 km², localiza-se na Região Centro Oeste e faz divisas com os 

seguintes Municípios: Planaltina de Goiás, Padre Bernardo e Formosa, em Goiás (ao Norte); Luziânia, Cristalina, Santo 

Antônio do Descoberto, Valparaíso, todos em Goiás (ao Sul); Formosa, em Goiás, e Cabeceira Grande, em Minas 

Gerais (a Leste); Santo Antônio do Descoberto e Padre Bernardo, em Goiás (a Oeste); 

De acordo com o artigo 32 da Constituição de 1988 é vedada ao Distrito Federal a sua divisão em Municípios.  

Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada 

em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara 

Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. 

Conforme estabelece o artigo 10 da Lei Orgânica do Distrito Federal, o Distrito Federal organiza-se em 

Regiões Administrativas, com vistas à descentralização administrativa, à utilização racional de recursos para o 

desenvolvimento socioeconômico e à melhoria da qualidade de vida.  

Atualmente, existem 31 Regiões Administrativas no Distrito Federal, são elas: RA I Brasília; RA II Gama; RA III 

Taguatinga; RA IV Brazlândia; RA V Sobradinho; RA VI Planaltina; RA VII Paranoá; RA VIII Núcleo Bandeirante; RA IX 

Ceilândia; RA X Guará; RA XI Cruzeiro; RA XII Samambaia; RA XIII Santa Maria; RA XIV São Sebastião; RA XV Recanto 

das Emas; RA XVI Lago Sul; RA XVII Riacho Fundo; RA XVIII Lago Norte; RA XIX Candangolândia; RA XX Águas Claras; RA 

XXI Riacho Fundo II; RA XXII Sudoeste/Octogonal; RA XXIII Varjão; RA XXIV Park Way; RA XXV Setor Complementar de 

Indústrias e Abastecimento; RA XXVI Sobradinho II; RA XXVII Jardim Botânico; RA XXVIII Itapoã; RA XXIX SIA (setor de 

Indústria e Abastecimento); RA  XXX Vicente Pires e RA XXXI FERCAL. 

Dessa forma, a divisão territorial do Distrito Federal constitui-se nas 28 Regiões Administrativas, conforme as 

Leis nº 049, de 25 de outubro de 1989, e 110, de 28 de junho de 1990, e outras que criaram posteriormente as demais 

Regiões Administrativas. Os seus limites físicos atuais foram fixados pelo Decreto n º 11.921, de 25 de outubro de 

1989 e outros.  

No Distrito Federal está localizada Brasília, que é a Capital Federal da República Federativa do Brasil. Brasília 

também é a sede do Governo do Distrito Federal e a sede da Região Administrativa de Brasília – RA I. 

Como Capital da República, desde 1960, Brasília é o centro das decisões do País, e devido a sua localização, 
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constitui-se no mais importante fator de integração nacional. 

A construção de Brasília foi iniciada em 1956. Após 1.000 dias de construção, no dia 21 de abril de 1960, foi 

inaugurada, pelo Presidente Juscelino Kubitschek, e passou a sediar a Capital do País, cujo aniversário é comemorado 

nesta mesma data. 

A concepção urbanística do Plano Piloto foi idealizada por Lúcio Costa que partiu do traçado de dois eixos 

cruzando-se em ângulo reto como o sinal da cruz. Um destes eixos leva às áreas residenciais, sendo levemente 

inclinado, dando à cruz a forma de um avião; o outro denominado Monumental, com 16 km de extensão, abriga os 

prédios públicos e os palácios do Governo Federal no lado leste; no centro, a rodoviária e a torre de TV e no lado 

oeste, os prédios do Governo do Distrito Federal. 

No dia 07 de dezembro de 1987, Brasília foi tombada pela UNESCO como Patrimônio Histórico e Cultural da 

Humanidade, uma honra por ser o único monumento arquitetônico com menos de cem anos a receber este título. 

O Distrito Federal caracteriza-se por sua função política e administrativa, central para a nação brasileira, e é 

em torno deste aspecto que gira sua economia e estruturação.  

Eficientemente ligada a todos os pontos do País por uma planejada rede viária e aérea, o Distrito Federal 

cumpre sua missão de atuar como polo de integração nacional. Seu aeroporto é o terceiro em volume anual de 

passageiros no Brasil. A construção do ramal ferroviário que liga o Distrito Federal a Unaí e Pirapora, na sub-região 

noroeste de Minas Gerais, e a modernização da ferrovia Pirapora-Belo Horizonte-Vitória vieram facilitar o escoamento 

da produção agrícola do Centro Oeste, favorecendo a integração de Goiás e do Tocantins à Região Sudeste. Ainda, a 

instalação de portos secos em Anápolis e Brasília abre uma possibilidade de divisão inter-regional do trabalho na 

região, o que permite novas modalidades de inserção no comércio internacional.  

O setor de serviços é o mais relevante para a economia local, ao passo que a indústria implanta-se somente 

após estudos cautelosos do Governo do Distrito Federal, pautados pela preocupação com a preservação ambiental. 

Destaca-se a agroindústria, a indústria de construção civil, cuja atividade volta-se para o mercado interno, e a 

alimentícia. A área de informática se sobressai com a difusão de várias pequenas empresas que vêm configurando o 

Distrito Federal em importante polo nacional de produção de software. O Governo do Distrito Federal, oferecendo 

incentivos fiscais, está trazendo para o seu parque industrial quantitativo significativo de empresas, especialmente nas 

áreas de alimentos, tecnologia de ponta (produção de software) e de comércio em geral.  

O turismo é uma atividade estritamente ligada à função política e administrativa da região; e à arquitetura 

única, portadora de diversos pontos de interesse como a Esplanada dos Ministérios, a Torre de Brasília, a Catedral e 

muitos outros. São numerosos os negócios que giram em torno da recepção de visitantes dos mais variados graus de 

representatividade, notoriamente em viagens oficiais.  

Os resultados da Pesquisa de Emprego e Desemprego do Distrito Federal (PED/DF), com base na metodologia 

da Fundação SEADE/DIEESE, revelam que a economia local tem sido bastante dinâmica na geração de empregos. 

Em pesquisa realizada pelo DIEESE, sobre os dados coletados até 2012, 87,8% da População Economicamente 
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Ativa (PEA) ocupada no Distrito Federal estão nos setores de comércio e serviços, constatados como os mais 

dinâmicos da economia local. Essa mesma pesquisa registrou 151 mil pessoas trabalhando como autônomos, em 

diversas atividades do setor informal. 

A qualidade de vida da população situa-se dentro dos mais avançados padrões de excelência. Certamente, 

por ser sede política e administrativa do País, a região está dotada de infraestruturas básicas como segurança, 

assistência à saúde, escolas e transportes, em nível de eficiência encontrado em poucos locais do País. 

Tendo em vista a recente expansão da população e o crescimento urbano acelerado, o Distrito Federal 

enfrenta atualmente graves problemas sócio-econômicos como os demais estados brasileiros. 

1.2. Pirâmide Populacional 

Segundo o IBGE (2010), o Distrito Federal tem uma população de 2.570.160 habitantes. No quadro a seguir é 

apresentada a distribuição da população do Distrito Federal, segundo faixas etárias (em anos) e sexo.   

POPULAÇÃO RESIDENTE POR FAIXA ETÁRIA E SEXO, 2010 
FAIXA ETÁRIA MASCULINO FEMININO TOTAL 

Mais de 100 anos 55 131 186 
95 a 99 anos 201 489 690 
90 a 94 anos 796 1.608 2.404 
85 a 89 anos 2.163 4.035 6.198 
80 a 84 anos 5.074 8.070 13.144 
75 a 79 anos 8.885 12.412 21.297 
70 a 74 anos 15.759 19.893 35.652 
65 a 69 anos 21.160 26.915 48.075 
60 a 64 anos 30.889 39.078 69.967 
55 a 59 anos 43.033 52.544 95.577 
50 a 54 anos 55.965 67.172 123.137 
45 a 49 anos 72.525 84.568 157.093 
40 a 44 anos 88.786 98.974 187.760 
35 a 39 anos 100.047 112.672 212.719 
30 a 34 anos 118.507 134.291 252.798 
25 a 29 anos 127.512 140.920 268.432 
20 a 24 anos 120.373 125.420 245.793 
15 a 19 anos 108.791 111.954 220.745 
10 a 14 anos 110.597 108.112 218.709 

5 a 9 anos 101.824 98.880 200.704 
0 a 4 anos 95.938 93.142 189.080 

TOTAL 12.288.80 1.341.280 2.570.160 
Fonte: IBGE, 2010. 

Por meio da pirâmide populacional do Distrito Federal (2010), observa-se que a população municipal possui 

uma estrutura jovem, com uma pirâmide populacional de ápice estreito, como muitos municípios brasileiros. 
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1.3. População no Ensino Médio Regional 

A universalização progressiva do ensino médio constitui exigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. A necessária expansão deste nível de ensino está claramente evidenciada na região de inserção da Escola de 

Administração de Brasília. 

No Distrito Federal, o ensino médio apresentou crescimento nas últimas décadas, o que pode ser associado à 

melhoria do ensino fundamental, à ampliação do acesso ao ensino médio e a uma maior demanda pela educação 

superior. 

De acordo com os Resultados Finais do Censo Escolar (INEP, 2014), foram registradas, no Distrito Federal, 

108.838 matrículas iniciais no ensino médio, 23.523 na educação profissional (nível técnico), 21.233 na educação de 

jovens e adultos (médio) e 2.072 em educação especial médio, o que confirma a existência de demanda potencial para 

a formação superior na localidade. 
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1.4. Quantidade de Vagas Ofertadas na Educação Superior 

Segundo o Ministério da Educação, o Distrito Federal conta com 75 instituições de ensino superior (IES) 

integrantes do sistema federal de ensino, as quais ofertam 112.368 vagas em cursos de graduação presenciais.. 

1.5. Taxas Bruta e Líquida de Matriculados na Educação Superior 

A taxa de escolarização líquida e a taxa de escolarização bruta calculadas para o Distrito Federal demonstram 

claramente as deficiências do setor de ensino superior em relação aos jovens que residem na região. 

O Distrito Federal teve uma taxa de escolarização líquida estimada de 29,9%. A taxa de escolarização bruta, 

que mede, percentualmente, o total de matrículas no ensino superior em relação à população na faixa etária 

teoricamente adequada para frequentar esse nível de ensino, foi estimada em 32,08%.  

Uma das metas do Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, é 

elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 

anos, assegurando a qualidade da oferta. 

1.6. Metas do PNE 

No Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, encontram-se as 

seguintes diretrizes e metas: 

· Diretrizes: melhoria da qualidade do ensino; formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores 

morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país; 

· Metas: a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 

anos, assegurando a qualidade da oferta. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Administração da Escola de Administração de Brasília está 

alinhado com os objetivos e as metas do Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014), no que tange aos seguintes 

aspectos: 

· Aumentar a oferta de vagas no ensino superior no Distrito Federal, contribuindo para elevação da taxa líquida de 

matriculas nesse nível de ensino, que está distante da meta estabelecida no projeto de lei do novo PNE; 

· Contribuir para a redução das desigualdades regionais na oferta de educação superior, visto que no Distrito 

Federal onde se situa a Escola de Administração de Brasília, com população, em 2010, de 2.570.160 habitantes, são 

oferecidas 112.368 vagas em cursos de graduação; 

· Diversificar, regionalmente, o sistema de ensino superior, mediante a oferta um curso de grande importância, que 

visa a contribuir para o desenvolvimento da região, promovendo a inclusão social e o fortalecimento da cidadania; 

· Assegurar a necessária flexibilidade e diversidade nos programas de estudos oferecidos pela Escola de 

Administração de Brasília de forma a melhor atender às necessidades diferenciais e às peculiaridades regionais; 

· Facilitar a inclusão na educação superior, através de programas de compensação de deficiências de formação 
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anterior, permitindo-lhes, desta forma, competir em igualdade de condições com os demais estudantes; 

· Institucionalizar um sistema de avaliação interna e externa, que promova a melhoria da qualidade do ensino, da 

extensão e da gestão acadêmica. 

 

1.7. Demanda pelo Curso 

A área de inserção da Escola de Administração de Brasília é um espaço social e econômico que demanda por 

uma intervenção qualificada para a geração de desenvolvimento. Neste sentido, cada vez mais, um conjunto de 

profissionais bem qualificados estão sendo solicitados no mercado de trabalho, para servir à sociedade. O caso de 

Brasília possui uma particularidade: é onde acontecem os principais debates acerca do desenvolvimento e do futuro 

do país.  

Considerando que Brasília singulariza-se pelo fato de ser local de importantes decisões políticas, econômicas, 

sociais e jurídicas, a implantação de um curso de graduação em Administração com ênfase em Administração Pública 

desempenha importante contribui para fortalecer a capacidade decisória dos entes e agentes públicos sediados na 

cidade. O fato de que 15%2 dos trabalhadores de Brasília estão ligados, direta ou indiretamente, à Administração 

Pública é uma forte evidência da necessidade de formação em nível superior na área de Administração Pública.  

Além disso, Brasília é reconhecidamente um verdadeiro laboratório para análises na área de políticas públicas 

e gestão governamental. Espera-se, assim, que as soluções desenvolvidas ao longo do curso de Administração possam 

ser rapidamente aplicadas na resolução de problemas reais enfrentados pelos órgãos públicos. 

Mesmo diante deste contexto, no Distrito Federal há apenas um outro curso de graduação em Administração 

Pública, bacharelado, com 240 vagas anuais, que vem sendo ministrado pela Faculdade Processus, desde 2013 (e-

MEC, 2016) 

Assim, a implantação de um curso de graduação em Administração com ênfase em Administração Pública é 

iniciativa de impacto, pois conta com as condições fáticas e necessárias ao desenvolvimento da área de inserção da 

Escola de Administração de Brasília. Dessa forma, a oferta de um Curso de Graduação em Administração no Distrito 

Federal é uma medida altamente importante para a região, que visa contribuir para o desenvolvimento 

socioeconômico da região, assim como promover a inclusão social. Associado a isso, a iniciativa é de grande 

importância para elevar o nível de escolaridade local, que, no caso do Distrito Federal, é uma condição 

importantíssima para a inserção socioeconômica da população.  

Desse breve apanhado, fica evidente a importância do curso para a formação acadêmica dos futuros gestores 

públicos, que, cada vez mais, atuam em contextos de elevada complexidade e com alto grau de responsabilidade de 

suas respectivas atribuições.  

 

                                           
2http://www.codeplan.df.gov.br/images/CODEPLAN/PDF/pesquisa_socioeconomica/ped/2016/Boletim_PED-DF_abril2016.pdf 
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2. Perfil do Curso: Inovações e Diferencial 

O Curso de Administração da Escola de Administração de Brasília foi concebido com o propósito de oferecer 

ensino superior de qualidade, a partir de uma visão interdisciplinar da Administração Pública, que tem se mostrado 

mais adequada para lidar com os desafios cada vez mais complexos enfrentados pela Administração Pública. Surge no 

seio de uma Instituição de Ensino que, desde sua fundação, orienta-se no sentido de se destacar pela qualidade de 

seus cursos, capazes de proporcionar sólida formação aos egressos.  

Se uma das missões da Escola de Administração de Brasília é prover o ensino superior de qualidade, com o 

intuito de aproximar o conhecimento acadêmico da realidade da Administração Pública, é necessário, então, inovar 

não apenas nas disciplinas, mas também nas mais variadas facetas que compõem o processo de ensino-

aprendizagem.  

A tradição institucional se faz presente na concepção de um modelo pedagógico que enfatiza a formação 

continuada, pensado de modo a estimular o aprofundamento dos estudos, em um constante retorno aos bancos 

acadêmicos. Para alcançar este propósito, busca-se uma profunda interação entre os três níveis de ensino (graduação, 

especialização e mestrado), estimulando a participação dos alunos de graduação em atividades de extensão e 

pesquisa, desenvolvidas de modo comum e integrado. 

Deste modo, pretende-se consolidar um modelo de formação integral, por meio do qual o processo de 

ensino-aprendizagem propicie aos alunos uma sólida formação teórica complementada por um precoce e contínuo 

contato com experiências práticas e atividades de pesquisa. Para tanto, é necessário criar disciplinas mais adequadas 

às atuais necessidades profissionais, revisar o conteúdo de matérias tradicionais em novos programas, organizar tais 

disciplinas em uma estrutura curricular diferenciada, rever metodologias de ensino e desenvolver instrumentos 

pedagógicos diferenciados. 

As inovações propostas para o Curso de Administração da Escola de Administração de Brasília estão 

organizadas em torno dos seguintes eixos: 

i) Objetivos do curso e perfil de formação: formação com ênfase no conhecimento aplicado em 

Administração Pública, dotando o aluno de todo o instrumental necessário a lhe permitir compreender 

e resolver os mais variados problemas; 

ii) Currículo diferenciado: estrutura curricular concebida de modo a evidenciar a transversalidade da 

Administração Pública, com o diálogo entre disciplinas de Administração, Direito, Economia, Ciência 

Política, Estatística e Contabilidade.  

iii) Metodologia de ensino teórico-prática: adoção de métodos de ensino que integram saberes teóricos e 

práticos, tanto nas tarefas cotidianas de sala de aula quanto em atividades de pesquisa e extensão; 

iv) Integração entre graduação e pós-graduação lato e stricto sensu: realização de atividades de extensão 

e pesquisa integradas, de modo a permitir o compartilhamento de conhecimentos e experiências e 

Fonseca
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estimular a formação continuada dos alunos. 

O modelo formativo inscrito neste Projeto Pedagógico, portanto, elege como eixo orientador o 

desenvolvimento de habilidades que permitam aos alunos aplicar o conhecimento acadêmico no sentido de 

modernizar o funcionamento da Administração Pública no país, tendo como referência o caráter interdisciplinar do 

campo de atuação do administrador público. Além disso, estimula a formação continuada e prevê mecanismos que 

permitem aproximar graduação e pós-graduação. Oferece, ainda, uma formação orientada de modo que saberes 

teóricos e práticos se complementem de forma natural, em uma integração metodológica presente ao longo de todo 

o processo de ensino-aprendizagem. 

Em resumo, o modelo educacional delineado neste Projeto busca oferecer aos alunos uma formação 

abrangente e transversal, priorizando a integração entre ensino, pesquisa e extensão em diferentes níveis, conciliando 

atividades dos cursos de graduação e pós-graduação, segundo uma concepção metodológica que enfatiza atividades 

investigativas que permitem aliar teoria e prática, tendo por eixo integrador a aplicação dos conhecimentos em prol do 

desenvolvimento econômico e social do país.  

 

3. Contextualização do curso 

 

Apesar da importância do setor público para a economia do Distrito Federal, apenas outros dois cursos3 

relacionados à administração pública são oferecidos à população no grau de bacharelado, além do curso desta Escola 

de Administração de Brasília. Percebe-se, portanto, um grave hiato entre a importância do estudo da administração 

pública para o Distrito Federal e a escassez de cursos de bacharelado nessa área. Dito de outra forma, há hoje uma 

grande carência social por cursos de administração pública de alta qualidade no Distrito Federal.  

Tudo isso demonstra que ainda há na região uma forte demanda social por ensino de administração pública 

de alta qualidade não devidamente suprida pelas instituições já atuantes no setor.  A EAB tem por missão ampliar o 

acesso ao ensino superior de qualidade, com o que se encaixa em um espaço carente do mercado educacional, 

oferecendo uma alternativa diante das características locais, tanto no que se refere aos que buscam o ensino superior 

sobre administração pública quanto às instituições de ensino. 

Nesse contexto, uma das grandes metas do IDP com a Escola de Administração de Brasília é mitigar ou 

mesmo eliminar essa lacuna, ao oferecer aos seus alunos um ensino diferenciado e de excelente qualidade, em 

articulação constante com os programas de pós-graduação lato e stricto sensu.   

 

                                           
3De acordo com consulta realizada no portal e-mec (http://emec.mec.gov.br/) em 28 de maio de 2016, foram encontrados apenas dois cursos de 
bacharelado na área de administração pública ou correlata: (i) Gestão de Políticas Públicas, ofertado pela Universidade de Brasília e; (ii) 
Administração Pública, ofertado pela Faculdade Processus.  
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4. Objetivos do curso 

 

4.1. Objetivo geral 

 

 

O objetivo geral do Curso de Graduação em Administração Pública da Escola de Administração de Brasília - 

EAB é formar administradores públicos com visão inovadora, estratégica e interdisciplinar da administração pública, 

com sólido conhecimento analítico-conceitual, capazes de lidar com a crescente complexidade das formas de atuação 

dos órgãos públicos na oferta de serviços públicos de qualidade. Esse objetivo geral está inserido em um contexto de 

baixa oferta de cursos de graduação voltados especificamente para o estudo da Administração Pública. Como 

consequência natural dessa baixa oferta, poucos são os profissionais empregados na Administração Pública com 

formação interdisciplinar voltada para a resolução dos problemas relacionados à gestão pública e às políticas públicas. 

A proposta do curso de graduação da EAB foi construída a partir de um enfoque problematizador, que 

relaciona ensino, pesquisa e extensão em diferentes níveis de formação, e adota estratégias metodológicas 

diferenciadas que enfatizam as atividades investigativas, integrando teoria e prática em torno do eixo oferecido 

integrador de aplicação dos conhecimentos em prol do desenvolvimento econômico e social do país.   

 

 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

O Curso de Administração da EAB tem como objetivos específicos: 

1. Estimular a prática da pesquisa acadêmica aplicada, compreendida como instrumento de vinculação entre 

a formação teórica e a realidade social circundante, e promover o aprofundamento da formação discente por meio da 

inserção dos alunos em atividades de pesquisa e extensão de forma integrada e complementar ao processo formativo; 

2. Incentivar a integração entre teoria e prática por meio de uma metodologia de ensino diferenciada, que 

proporcione aos alunos a possibilidade de, desde o início do curso, conciliarem um conhecimento teórico profundo 

com mecanismos que lhes permitam compreender as repercussões concretas e os campos de aplicação dos diferentes 

temas relacionados à Administração Pública; 
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3. Construir um modelo de formação interdisciplinar, que, a partir de um enfoque orientado para resolução 

de problemas, propicie o diálogo entre diferentes campos do conhecimento, ultrapassando as barreiras dentro das 

quais a Administração tradicionalmente é confinada; 

4. Promover a integração entre diferentes níveis de formação, oferecendo aos alunos de graduação a 

possibilidade de compartilhar conhecimentos e experiências com estudantes de pós-graduação; 

5. Proporcionar uma sólida formação geral, humanística e analítica com o foco na compreensão 

multidimensional dos problemas socioeconômicos enfrentados pela Administração Pública. 

6. Possibilitar ao aluno desenvolver a postura reflexiva e a visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão 

para a aprendizagem autônoma e dinâmica; 

8. Incentivar o estudo dos fenômenos de massa, a evolução da sociedade brasileira e seus anseios, de forma a 

poder aplicar o conhecimento de forma efetiva e adequada à realidade social; 

9. Incentivar o estudo da Administração Pública nas diversas formas que se apresenta na realidade em que se 

revela, com ênfase nas questões que permeiam a questão social regional; 

10. Permitir a compreensão, sob o ângulo administrativo, do universo dos problemas e questões sociais que 

atingem a comunidade regional, qualificando o aluno para o exercício da atividade profissional pertinente e, ainda, 

prepará-lo para adotar uma postura de julgamento crítico; 

11. Capacitar os alunos para as demandas da realidade onde a Instituição está inserida; 

12. Incentivar a atuação do aluno junto à comunidade regional, como forma de, não apenas prover o 

atendimento às necessidades da comunidade, mas também de tomar consciência da importância da Administração 

Pública como instrumento de transformação social e de construção da cidadania. 

 

 

5. Perfil do egresso 

 

Tendo em vista os objetivos perseguidos pelo Curso de Administração Pública da EAB, o modelo de formação 

oferecido a seus alunos deve, necessariamente, conciliar competências e habilidades que lhes permitam, a partir de 

um sólido domínio dos conhecimentos teóricos, instrumentalizar seu saber de modo socialmente orientado, voltado a 

enfrentar e solucionar problemas e carências humanas. Isto, contudo, só pode ser alcançado se toda a formação 

discente se pautar em um modelo que articule teoria e prática, privilegiando o saber fazer. 

Toda formação profissionalizante deve identificar as situações pertinentes à prática profissional, desde 

aquelas reputadas banais até as mais complexas e excepcionais, para, com isso, preparar o aluno para o desempenho 

do ofício, municiando-o com uma certa generalidade de competências. A escola, neste sentido, sustenta Perrenoud, 
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“(...) pode e deve, tanto quanto as formações profissionalizantes, contribuir para construir verdadeiras 

competências.” Para que isso ocorra, contudo, o aprendizado precisa vir associado a práticas sociais suscetíveis de ter 

um sentido para os alunos, sob pena de o conhecimento passado vir a ser rapidamente esquecido, “(...) considerado 

como um dos obstáculos a serem vencidos para conseguir um diploma, e não uma competência a ser assimilada para 

dominar situações da vida.”4 

A Legislação Educacional, notadamente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração Pública (Resolução CNE/CES nº 01/2014), 

relacionam as habilidades mínimas a serem desenvolvidas ao longo do curso, na busca da concreção do perfil do 

egresso de forma plena: 

I. reconhecer, definir e analisar problemas de interesse público relativos às organizações e às políticas públicas; 
II. apresentar soluções para processos complexos, inclusive de forma preventiva; 

III. desenvolver consciência quanto às implicações éticas do exercício profissional, em especial a compreensão 
do ethos republicano e democrático, indispensável à sua atuação;  

IV. estar preparado para participar, em diferentes graus de complexidade, do processo de tomada de decisão e 
da formulação de políticas, programas, planos e projetos públicos e para desenvolver avaliações, análises e 
reflexões críticas sobre a área pública; 

V. desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com métodos quantitativos e qualitativos na 
análise de  políticas públicas; 

VI. expressar-se de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e socioculturais, 
desenvolvendo expressão e comunicação adequadas aos processos de negociação e às comunicações 
interinstitucionais; 

VII. ter iniciativa, criatividade, determinação e abertura ao aprendizado permanente e às mudanças. 
VIII. - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, inclusive nos processos de 

negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais; 
IX. - refletir e atuar criticamente sobre a esfera do setor público, compreendendo sua posição e função na 

sociedade; 
X. - desenvolver a capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidianas para o ambiente 

de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-se 
profissional adaptável; 

XI. - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em organizações públicas; 
XII. - compreender as responsabilidades e a ética da administração pública; 

XIII. - aplicar corretamente a legislação referente à execução de políticas públicas e à gestão publica;  
XIV. - formular, implementar, avaliar e controlar as políticas públicas e sociais; 
XV. - compreender a dinâmica de captação e gestão das receitas públicas; 

XVI. - avaliar o impacto dos gastos públicos no orçamento, bem como estabelecer prioridades em função das 
políticas públicas e sociais em vigor; 

XVII. - aplicar as ferramentas de auditoria no setor público; 
XVIII. - desenvolver, avaliar e gerenciar projetos públicos; 

XIX. - utilizar ferramentas contábeis para acompanhar e gerenciar as contas públicas; 
XX. - preparar relatórios financeiros; 

XXI. - desenvolver a capacidade para realizar consultoria em gestão e administração pública, pareceres e perícias 
administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e operacionais no setor público. 

XXII. - compreender os conceitos básicos da área de políticas públicas; 
                                           

4 PERRENOUD, Philippe. Construir as competências desde a escola. 1. ed. reimpressão. Porto Alegre: Artmed, 2007. p. 45. 
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XXIII. - analisar criticamente conceitos e práticas na área de políticas públicas 
XXIV. - avaliar o funcionamento de políticas públicas no Brasil; 
XXV. - elaborar novos arranjos participativos nas políticas públicas; 

XXVI. - compreender a relação entre federalismo e políticas públicas no Brasil 
 
 

O Curso de Administração Pública da EAB é estruturado de modo a agregar outros valores àqueles indicados 

pela Legislação Educacional, além de atender às Diretrizes Curriculares Nacionais inscritas na Resolução CNE/CES nº 

01/2014. Este objetivo é buscado por meio do recurso a métodos de ensino que dotem os alunos do ferramental 

necessário a buscar todas as informações – teóricas e empíricas – referentes a um problema e o solucionar. 

Entre os mecanismos adotados com o propósito de concretizar tais noções, destacam-se: 

· a adoção de uma metodologia de ensino diferenciada, que privilegia a interrelação entre formação 
teórica e prática; 

· a ênfase conferida às atividades de extensão, de modo que se façam presentes na formação 
cotidiana, complementando os conteúdos das disciplinas regulares; e 

· o estímulo ao engajamento dos alunos em atividades de pesquisa, momento de reflexão e 
aprofundamento de estudos de forma direcionada. 

As competências desenvolvidas revelar-se-ão um saber fazer na medida em que conhecimentos teóricos e 

experiências práticas se articulem, cumprindo, o Curso, seu papel de formar um profissional capacitado a resolver 

problemas utilizando o conhecimento adquirido durante o curso. 

Com base nessas iniciativas, espera-se que o perfil do egresso do curso de Administração Pública da EAB 

esteja diretamente relacionado com: 

I – a capacidade para pesquisa, buscando, de forma orientada, construir o próprio conhecimento; 

II – a capacidade de assumir uma postura reflexiva, crítica e construtiva frente à tradicional visão da Administração 

Pública, aberta ao diálogo com outros campos de conhecimento e com a realidade social circundante, com vistas a 

adequar suas práticas profissionais às necessidades humanas que se apresentem; 

III – a capacidade de compreender adequadamente os fenômenos sociais, suas relações com os conteúdos teóricos 

aprendidos durante o curso e as repercussões que a aplicação dos conhecimentos de Administração Pública traz para 

o tecido social, sempre sob a perspectiva da redução das desigualdades econômicas e sociais em nosso país; 

IV - saber pensar a partir de problemas, articulando conhecimentos conceituais e evidências empíricas para a 

prevenção e resolução de problemas sociais, sempre observando uma postura ética e consciente do papel político e 

social que o profissional da Administração Pública tem perante a coletividade. 

V – a visão estratégica e inclusiva do processo de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas.   

Em resumo, a principal habilidade do aluno formado pela EAB é a de compreender de forma completa e 

abrangente as complexidades envolvidas no estudo da Administração Pública e, a partir disso, aplicar o conhecimento 

teórico em ação efetiva de transformação da realidade do setor público em que atuar.  

Fonseca
Realce
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6. Metodologia de Ensino 

 

Na Escola de Administração de Brasília, o processo ensino-aprendizagem não é realizado de forma 

tradicional, isto é, como mera apresentação de conteúdos clássicos sem qualquer preocupação didático-pedagógica 

com a contextualização de cada perspectiva e a demonstração ao aluno de que o estudo daquele conteúdo 

contribuirá para sua melhor formação. 

Considerando que a proposta do Curso de Administração da EAB é oferecer uma alternativa de alta qualidade 

de ensino de Administração Pública no Distrito Federal, então, além do conteúdo, a forma de ensino deve ser revista. 

Assim é que, tendo por premissa a orientação formativa acima delineada, que prioriza a conjugação entre saberes 

teóricos e práticos e estimula o pensar a partir de problemas, uma abordagem metodológica diferenciada se impõe. A 

formação integral almejada demanda uma efetiva e profunda integração entre atividades variadas, aproximando a 

pesquisa e a extensão das atividades realizadas em sala de aula. Pretende-se o equilíbrio entre o ensino teórico e a 

prática, o mundo das ideias e o mundo dos fatos 

Desta maneira, justifica-se a ênfase conferida à adoção de estratégias metodológicas que aproximam 

conhecimentos teóricos e práticos, contribuindo decisivamente para o desenvolvimento da percepção crítica e da 

capacidade de pensar a partir de problemas. Esta escolha se materializa por meio da adoção de processos 

metodológicos diferenciados às disciplinas da matriz curricular, concebidas de modo que atividades teóricas e práticas 

se complementem naturalmente, e pela sua adoção em um conjunto de atividades de pesquisa e extensão, presentes 

ao longo de todo o curso. 

Daí a opção por uma metodologia que enfatiza as técnicas de ensino-aprendizagem centradas na autonomia 

do aluno, que deve ter iniciativa no processo de aprendizagem. Busca-se uma combinação do paradigma tradicional, 

que enfatiza o ensino, com um referencial novo, focado na aprendizagem, no qual o aluno é sujeito ativo na 

construção do conhecimento, valorizando-se o diálogo e a reflexão. 

Note-se que, quando se fala em uma ênfase na aprendizagem (sem desprezo ao ensino, contudo), tem-se em 

mira que o papel do professor deve ser também o de criar condições para que o aluno aprenda por si mesmo, 

desenvolvendo suas próprias estratégias de construção de conhecimento. Como destaca José Garcez Ghirardi, “o 

cerne do processo de aprendizagem não está nem na teoria ou na doutrina, que podem ser abstrações inúteis, nem 

na prática cotidiana, que pode se tornar repetição mecânica. O cerne do processo de aprendizagem está na forma 

como o aluno articula esses dois termos, na forma como permite que cada um deles ilumine e desafie o outro.”5 

Busca-se, desta forma, alcançar o objetivo definido para o curso de permitir uma integração ótima entre formação 

teórica e prática, fortalecendo o pensar a partir de problemas e desenvolvendo junto aos alunos as habilidades 

necessárias a compreender e resolver os conflitos do mundo real. 

                                           
5 GHIRARDI, José Garcez. O Instante do Encontro: Questões fundamentais para o ensino jurídico. São Paulo: FGV, 2012. p. 47. 
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A implementação desta metodologia se dá por meio do recurso a técnicas de ensino-aprendizagem que 

proporcionam o desenvolvimento de habilidades críticas, reflexivas e dialógicas. Entre as estratégias de ensino que 

são utilizadas, destacam-se: 

a) aulas, conferências e palestras; 

b) projetos de investigação científica numa perspectiva interdisciplinar; 

c) práticas didáticas na forma de monitorias, demonstrações e exercícios etc.; 

d) consultas supervisionadas em biblioteca para identificação crítica de fontes relevantes; 

e) aplicação e avaliação de estratégias, técnicas, recursos e instrumentos da área; 

f) visitas, documentadas através de relatórios, a pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da 

administração pública; 

g) projetos de extensão e eventos de divulgação do conhecimento; 

h) elaboração e avaliação de projetos para organizações; 

i) realização de atividades extracurriculares; 

j) estudo de caso; 

k) práticas integrativas voltadas para o desenvolvimento de competências e habilidades em situações de 

complexidade variada; 

l) leituras especializadas dos temas; 

m) leituras complementares e adjacentes aos temas; 

n) rol de exercícios; 

o) fóruns, chats e debates usando o ambiente virtual e redes sociais; 

p) assistir, comentar e resolver atividades sobre vídeo-aulas, filmes e documentários; 

q) solução de questionários, atividades e instrumentos de avaliação online. 

Tais estratégias, como ressaltado acima, não devem se circunscrever às atividades de sala de aula. Neste 

sentido, a extensão se coloca não apenas como espaço para complementação de estudos, mas oportunidade para 

aprofundar o contato dos estudantes com experiências práticas que lhes permitam operacionalizar os conhecimentos 

teóricos adquiridos, aproximando-os da realidade profissional. A oferta de atividades de extensão acontece, assim, de 

modo regular, orientado e sistematizado, enfatizando a interdisciplinaridade e a articulação com outros campos do 

conhecimento. A extensão é concebida, portanto, com o objetivo de facilitar aos alunos acesso a diferentes saberes – 

conceituais e reais – que se integram e complementam, aprofundando seus estudos e aproximando-os da realidade 

social que os circunda. 
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A EAB incentiva a participação do corpo docente em eventos que abordem temas relacionados à 

incorporação de novas tecnologias ao processo de ensino-aprendizagem para que disseminem este tipo 

conhecimento, promovendo as inovações no âmbito dos cursos. 

Ainda no âmbito das metodologias de ensino, a EAB dedica atenção especial à garantia da acessibilidade 

metodológica, pedagógica e atitudinal. A acessibilidade metodológica e pedagógica é referente às barreiras nas 

formas de organização do espaço pedagógico, incluindo metodologias de ensino. É estimulado o uso, entre os 

docentes, de ferramentas informatizadas que permitam o acesso dos alunos aos textos e outros materiais didáticos 

em mídias eletrônicas. Estará garantida a ausência de barreiras nas metodologias e técnicas de estudo. Os professores 

promoverão processos de diversificação curricular, flexibilização do tempo e utilização de recursos para viabilizar a 

aprendizagem de estudantes com deficiência, como por exemplo: pranchas de comunicação, texto impresso e 

ampliado, softwares ampliadores de comunicação alternativa, leitores de tela, entre outros recursos. A acessibilidade 

atitudinal refere-se à percepção do outro sem preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. Todos os demais 

tipos de acessibilidade estão relacionados a essa, pois é a atitude da pessoa que impulsiona a remoção de barreiras. 

A se destacar, enfim, que a opção metodológica eleita neste Projeto Pedagógico está intimamente ligada à 

vocação de pesquisa e desenvolvimento da Escola de Administração de Brasília e seu desejo de se tornar um centro de 

pensadores que proponham soluções inovadoras para problemas contemporâneos da Administração Pública.  Neste 

sentido, imperioso construir pontes que permitam a aproximação entre os diferentes níveis de ensino, permitindo aos 

alunos da graduação ter contato, desde o início do curso, com experiências e atividades desenvolvidas pelos 

estudantes de pós-graduação, lato e stricto sensu, o que se pretende alcançar pelo fomento à pesquisa, estimulando 

uma participação integrada de discentes de diferentes níveis em atividades investigativas multidisciplinares. Medida 

que beneficia tanto o aluno da graduação – que tem a sua disposição maior experiência em pesquisa e produção de 

texto – quanto o aluno da pós-graduação – que tem ao seu alcance o tão necessário auxílio especializado para suas 

pesquisas e a oportunidade de participar em maior escala das atividades pedagógicas da EAB. 

 

7. Tecnologias de Informação e Comunicação 

As tecnologias de informação e comunicação implantadas no processo de ensino-aprendizagem incluem, 

especialmente, o uso da imagem e a informática como elementos principais. 

É estimulado o uso, entre os professores, de ferramentas informatizadas que permitam o acesso dos alunos 

aos textos e outros materiais didáticos em mídias eletrônicas.  

As aulas com slides/datashow possibilitam ao docente utilizar imagens com boa qualidade, além de 

enriquecer os conteúdos abordados com a apresentação de esquemas, animações e etc. Os docentes utilizam 

também as linguagens dos modernos meios de comunicação, TV/DVD e da música/som e etc. A integração de dados, 

imagens e sons; a universalização e o rápido acesso à informação; e a possibilidade de comunicação autêntica reduz as 
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barreiras de espaço e de tempo e criam um contexto mais propício à aprendizagem. Nos microcomputadores e 

softwares disponibilizados pela EAB para o Curso de Administração, são utilizados(as):  

• Internet, como ferramenta de busca e consulta para trabalhos acadêmicos e em projetos de aprendizagem. Sua 

utilização permite superar as barreiras físicas e o acesso limitado aos recursos de informação existentes. Os docentes 

propõem pesquisas e atividades para os alunos. Os alunos utilizam as ferramentas de busca (como Periódicos Capes, 

Google, Google Acadêmico, Yahoo, enciclopédia online, demais banco de dados etc.) para elaborar e apresentar um 

produto seu, estruturado e elaborado a partir dos materiais encontrados;  

• Pacotes de aplicativos, que incluem processador de textos, planilha eletrônica, apresentação de slides e 

gerenciador de bancos de dados. Esses pacotes de ferramentas são utilizados pelos docentes, na Instituição, para 

preparar aulas e elaborar provas, e pelos alunos, nos laboratórios de informática e na biblioteca, numa extensão da 

sala de aula. O processador de textos facilita ao aluno novas formas de apropriação da escrita, onde o reescrever é 

parte do escrever. As planilhas permitem lidar com dados numéricos em diversos componentes curriculares. Além de 

cálculos numéricos, financeiros e estatísticos, as planilhas também possuem recursos de geração de gráficos, que 

podem ser usados para a percepção dos valores nelas embutidos quanto para sua exportação e uso em processadores 

de texto, slides ou blogs;  

• Repositório de material disponibilizado pelo Ministério da Educação, em 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/3822/browse?type=title&s=d, que possui objetos educacionais 

de acesso público e em vários formatos;  

• Repositório DSPACE do IPD, com todas os trabalhos de conclusão de cursos ofertados pela EAB.  

• Portal de periódicos da CAPES.  

• Plataforma Hein On Line.  

• Periódicos editados e publicados pelo IDP, tais como Observatório da Jurisdição Constitucional, Observatório da 

Federação, Caderno Virtual e Revista Direito Público.  

• Portal de e-books do IDP, com obras publicadas pelo IDP.  

• Demais ferramentas, de acordo com o previsto nos planos de ensino.  

A EAB dispõe de um conjunto de recursos de informática disponíveis para a comunidade acadêmica. Além 

disso, as dependências comuns da EAB disponibilizam serviço de wireless aos estudantes. 

A Instituição incorpora de maneira crescente os avanços tecnológicos às atividades acadêmicas. Para tanto, é 

destinado percentual de sua receita anual para a aquisição de microcomputadores e softwares utilizados em 

atividades práticas dos cursos oferecidos.  
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8. Avaliação 

 

8.1 Sistema de Avaliação do Ensino-Aprendizagem 

 

A avaliação é o complemento natural do processo ensino-aprendizagem, apresentando-se como o momento 

no qual se averigua a consecução dos objetivos traçados para o curso, tanto em uma dimensão de integridade quanto 

no que tange a cada um de seus componentes curriculares. Neste sentido, deve sempre ser concebida como uma via 

de duas mãos, funcionando como um instrumento para aferir as habilidades desenvolvidas pelos alunos ao mesmo 

tempo em que permite aferir a eficácia dos processos de ensino. 

Considerando-se que variadas habilidades precisam ser estimuladas nos discentes, a avaliação deve ser 

concebida de forma a aferi-las integralmente, pelo que há que se fazer presente uma multiplicidade de mecanismos 

avaliativos. Para tanto, os docentes são capacitados e estimulados a elaborar avaliações compatíveis com as 

diferentes habilidades trabalhadas nas disciplinas, aproveitando-se este momento, ainda, como mais uma 

oportunidade para integrar teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem. 

Outras estratégias são concebidas neste Projeto Pedagógico com o intuito de aperfeiçoar o processo 

avaliativo, sempre tendo em mira o propósito de permitir que, por meio da avaliação, seja traçado um diagnóstico da 

eficácia das práticas pedagógicas adotadas. Assim é que a realização de avaliações conjuntas de disciplinas afins, a 

substituição da tradicional prova de conhecimentos por atividades reais ou a avaliação por meio do resultado 

alcançado em pesquisas ou projetos de extensão são exemplos de práticas concebidas e estimuladas. 

Já a análise da atividade docente acontece por meio do sistema de avaliação interna, desenvolvido pela 

Comissão Própria de Avaliação - CPA, e pelo acompanhamento sistemático dos resultados alcançados pelos alunos nos 

diversos momentos em que são avaliados. Essa avaliação leva em conta todas as atividades e projetos realizados pelo 

docente, seja em sala de aula, na extensão ou na pesquisa, segundo um planejamento prévio feito coletivamente e 

acompanhado pela Coordenação do Curso, auxiliada pelos órgãos colegiados, em especial o Núcleo Docente 

Estruturante – NDE. 

A avaliação do processo de ensino-aprendizagem leva em conta principalmente as seguintes diretrizes: 

· formação humanística, interdisciplinar e prática; 

· senso público e ético-profissional, associado à responsabilidade social; 

· capacidade de apreensão, transmissão crítica e produção criativa, aliada ao raciocínio lógico e à 

consciência da necessidade de permanente atualização;  

· capacidade de identificar e solucionar problemas; e 

· capacidade de argumentação.  
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Como instrumentos, são utilizados os seguintes: 

· leitura, análise e compreensão de textos e documentos; 

· correta utilização da linguagem - com clareza, precisão e propriedade - fluência verbal e riqueza de 

vocabulário; 

· utilização do raciocínio lógico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica; 

· compreensão interdisciplinar da Administração Pública e dos instrumentos e técnicas para sua 

aplicação à realidade social; e 

· equacionamento de problemas em harmonia com as exigências sociais. 

A avaliação do processo ensino aprendizagem está disciplinada no Título III, Da Organização Acadêmica, 

Capítulo I, Dos Procedimentos Essenciais à Atividade Acadêmica, Seção IX, Da avaliação da Aprendizagem, no 

Regimento Geral da EAB, conforme a seguir transcrito. 

Art. 55. A avaliação do desempenho acadêmico é feita por disciplina, incidindo sobre a frequência e o aproveitamento. 

Art. 56. A frequência às aulas e demais atividades acadêmicas, permitida apenas aos matriculados, é obrigatória, vedado 

o abono de faltas, ressalvados os casos previstos na legislação vigente. 

§1º Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na disciplina o aluno que não tenha 

obtido a frequência em, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades programadas.  

§2º A verificação e registro de frequência são da responsabilidade do professor, obrigações a serem acompanhadas pelo 

Coordenador da Graduação ou da Pós-Graduação, que intervirá em caso de omissão, e seu controle, para efeito do parágrafo 

anterior, da Secretaria. 

Art. 57. O aproveitamento acadêmico é avaliado através de acompanhamento contínuo do aluno e dos resultados por ele 

obtidos nas verificações de aprendizagem. 

§1º O professor, fundamentado no princípio da liberdade de cátedra e observando os critérios de assiduidade e de 

aproveitamento, eliminatórios por si mesmos, adotará os métodos que reputar mais eficazes pedagogicamente para a aferição da 

aprendizagem, devendo incluir os critérios no plano de ensino entregue no início de cada semestre. 

§2º As verificações de aprendizagem, em, número não inferior a duas por período letivo, constam de provas, trabalhos de 

avaliação, trabalho de pesquisa, seminários, e outras formas de verificação previstas no plano de ensino da disciplina. 

Art. 58. A cada verificação de aprendizagem é atribuída uma nota, expressa em grau numérico de zero a dez. 

§1º Ressalvado o disposto no artigo 60, atribui–se nota 0 (zero) ao aluno que deixar de se submeter à verificação prevista 

na data fixada, bem como ao que nela utilizar meio fraudulento. 

§2º É garantido ao aluno requerer revisão dos resultados obtidos nas verificações de aproveitamento, de acordo com os 

prazos previstos no Calendário Acadêmico e as normas aprovadas pelo Consaepe. 
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§3º No âmbito do curso de Graduação, a verificação de aprendizagem da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II 

será aferia em menção, conforme regulamento próprio.  

Art. 59. A nota final do aluno de Graduação em cada disciplina, verificada ao término do período letivo, será a média 

aritmética simples das notas parciais, devendo significar o julgamento final e global do aproveitamento dos estudos, na seguinte 

fórmula: (Avaliação 1 + Avaliação 2)/ 2 = Média. 

Parágrafo único. No âmbito da Graduação, disciplina TCC II segue sistema de avaliação previsto em regulamento próprio, 

sendo considerado aprovado na disciplina o aluno que alcançar a menção “aprovado”.  

Art. 60. É concedida prova substitutiva ao aluno que deixar de realizar prova de aproveitamento acadêmico no período 

estabelecido no Calendário Acadêmico. 

Parágrafo único. A prova substitutiva é realizada mediante requerimento do aluno e em prazo estabelecido pela 

Secretaria, desde que requerida no prazo improrrogável de 03 (três) dias que se seguirem à sua realização. 

Art. 61. Atendida em qualquer caso a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) e demais atividades 

acadêmicas, é aprovado o aluno que obtiver nota de aproveitamento não inferior a 6 (seis), correspondentemente à Média 

aritmética, sem arredondamento, das notas dos trabalhos acadêmicos ou provas, ou, no âmbito da Graduação, menção “aprovado” 

para o caso da disciplina de TCC II.  

Parágrafo único. Nos cursos de Pós-Graduação a nota de aproveitamento exigida para aprovação, que resulte da média 

aritmética, sem arredondamento, das notas dos trabalhos acadêmicos ou provas, poderá ser superior a 6 (seis), desde que a 

proposta apresentada pelo Coordenador do Curso seja aprovada pelo Consaepe, de forma a constar do Projeto Pedagógico do 

Curso. 

Art. 62. O aluno reprovado por não ter alcançado seja a frequência, sejam as notas mínimas exigidas, repetirá a disciplina, 

sujeito, na repetência, às mesmas exigências de frequência e de aproveitamento estabelecidas neste Regimento. 

Art. 63. É promovido ao semestre seguinte o aluno aprovado em todas as disciplinas do semestre cursado, admitindo–se 

ainda a promoção com dependência. 

 

8.2. Sistema de Avaliação do Projeto Pedagógico do Curso 

Em atendimento ao inciso VIII do artigo 3º da Lei do SINAES, a explicitação do projeto de auto-avaliação do 

curso consolida um sistema de avaliação regular, que permite o aproveitamento dos seus resultados para o 

aperfeiçoamento do curso. 

A avaliação interna ou auto-avaliação é entendida como parte do processo de aprendizagem, uma forma 

contínua de acompanhamento de todas as atividades que envolvem o Curso de Bacharelado em Administração 

Pública da EAB, viabilizando o conhecimento das fragilidades e deficiências que por ventura possam existir, e a 

possibilidade de adotar as providências necessárias para saneá-las. 

Dentro desse princípio, a avaliação abarca todos os agentes envolvidos nos diferentes serviços e funções que 

dão suporte ao processo de formação profissional, sendo elemento central da EAB. 
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A auto-avaliação do curso tem como objetivo geral rever e aperfeiçoar o Projeto Pedagógico de Curso, 

promovendo a permanente melhoria das atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão. 

As questões relativas ao conjunto dos componentes curriculares do Curso de Administração Pública da EAB (e 

dos demais processos pedagógicos que compõem as atividades acadêmicas) são analisadas tendo-se em conta a 

percepção do aluno e do professor sobre o seu lugar no processo de ensino-aprendizagem. Na avaliação é importante 

considerar como os alunos e professores percebem o Curso de Administração como um todo e, também, a sua 

inserção nesse processo. 

Assim, a auto-avaliação do curso leva em conta a multidimensionalidade do processo educacional que supera 

o limite da teoria, promovendo o diagnóstico constante para avaliação da efetividade do Projeto Pedagógico de Curso 

e compreensão do processo de construção/apropriação do conhecimento/desenvolvimento de competências dos 

alunos através das suas produções, vivências e ações na sua trajetória de formação profissional. 

A avaliação interna é realizada no Curso de Administração da EAB:  

a) por meio de questionários aplicados aos alunos e professores sobre o desempenho destes;  

b) em seminários sobre o processo de ensino-aprendizagem e materiais didáticos, realizados no início dos 

semestres, com a participação de alunos e de professores, para a discussão de formas e critérios;  

c) por meio de pesquisas para levantamento do perfil do aluno, contendo estudo sobre procedência, 

expectativas quanto ao Curso de Administração e à profissão; 

d) por meio de questionários aplicados aos alunos e professores sobre a infra-estrutura disponível sobre o 

curso. 

A avaliação é contínua e sistemática de forma a contribuir para o fortalecimento do curso e seu constante 

aperfeiçoamento.  

São considerados relevantes os indicadores oriundos de dados originados das demandas da sociedade, do 

mercado de trabalho, das avaliações do curso pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP, do 

ENADE, do projeto de auto-avaliação da IES e das atividades de pesquisa e extensão. 

Os resultados da avaliação externa, quando disponíveis, são incorporados aos resultados da auto-avaliação 

do Curso de Administração da EAB, com o objetivo de melhor avaliar os pontos fortes e os pontos fracos do curso.  

Todo o processo de auto-avaliação do projeto do curso é monitorado pelo Colegiado de Curso e implantado 

de acordo com as seguintes diretrizes: 

a) a auto-avaliação deve estar em sintonia com Projeto de Auto-Avaliação da EAB;  

b) a auto-avaliação do curso constitui uma atividade sistemática e que deve ter reflexo imediato na prática 

curricular;  

c) o processo de auto-avaliação deve envolver a participação dos professores e dos alunos do curso;  
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d) cabe ao Coordenador de Curso operacionalizar o processo de auto-avaliação, com apoio do Núcleo 

Docente Estruturante, com a produção de relatórios conclusivos. 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE, instância colegiada de funcionamento independente e auxiliar à 

Coordenação do Curso, tem por principal tarefa realizar o acompanhamento permanente do Projeto Pedagógico, 

buscando colher informações que lhe permita aferir sua atualidade, adequação à realidade do curso, pontos positivos 

e negativos. Também lhe cabe conceber estratégias que viabilizem a concretização dos modelos conceituais aqui 

delineados, para o que precisa dialogar permanentemente com as instâncias gestoras e com o corpo docente, a fim de 

melhor compreender as demandas que naturalmente surgem. 

A análise dos relatórios conclusivos de auto-avaliação é realizada pelo Coordenador de Curso juntamente 

com o Núcleo Docente Estruturante, e encaminhado para o Colegiado de Curso para fins de adoção das medidas 

indicadas. Os resultados das análises do processo são levados ao conhecimento dos alunos e professores envolvidos, 

por meio de comunicação oral ou escrita. 

Soma-se a auto-avaliação do curso, a avaliação institucional conduzida pela Comissão Própria de Avaliação, 

conforme orientações do Ministério da Educação. A auto-avaliação do curso se articula com a avaliação institucional, 

uma vez que ambas visam à consecução de objetivos comuns, relacionados à qualidade do curso e do crescimento 

institucional com vistas a ajustes e correções imediatas, viabilizando a implementação de novas atividades 

pedagógicas relevantes ao processo ensino-aprendizagem. 

Em atendimento ao disposto no artigo 11 da Lei nº 10.861/2004 foi constituída a Comissão Própria de 

Avaliação / CPA, responsável por desenvolver e executar as atividades de auto-avaliação institucional no âmbito da 

EAB.  

A CPA é o órgão responsável pela coordenação dos processos internos de avaliação da EAB, de sistematização 

e de prestação das informações solicitadas pelos órgãos governamentais competentes. 

O desenvolvimento das atividades da CPA dá-se com autonomia em relação ao Conselho Superior e demais 

órgãos colegiados existentes na EAB. 

Na sua composição, a CPA conta com a participação de representantes de todos os segmentos da 

comunidade acadêmica (docente, discente e técnico-administrativo) e, também, da sociedade civil organizada, 

estando vedada a existência de maioria absoluta por parte de qualquer um dos segmentos representados.  

As definições quanto à quantidade de membros, forma de composição, duração do mandato, dinâmica de 

funcionamento e modo de organização da CPA são objeto de regulamentação própria, aprovada pelo Conselho 

Superior. A composição da CPA é paritária, ou seja, é constituída pelo mesmo número de representantes de cada 

segmento que a compõe: representação do corpo docente; representação do corpo discente; representação do corpo 

técnico-administrativo e representação da sociedade civil organizada. 
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Os representantes são escolhidos entre pessoas capazes de assumir a responsabilidade pelo desenvolvimento 

de todas as ações previstas no processo avaliativo. Para assegurar a sua legitimidade junto à comunidade acadêmica, 

no processo de escolha dos seus membros são consultados os agentes participantes do processo. 

Outro campo de análise essencial são os resultados das avaliações realizadas no âmbito do SINAES. 

Instrumentos concebidos no sistema regulatório oficial para o ensino superior, além de balizarem os atos autorizativos 

do Curso, oferecem excelentes parâmetros para aferir a eficácia das estratégias educacionais adotadas. Sua análise 

sistemática é tarefa do NDE que, à luz dos resultados obtidos, cuida de identificar as eventuais fragilidades do curso, 

auxiliando decisivamente a Coordenação no debate junto aos docentes acerca dos aperfeiçoamentos que podem ser 

trazidos para o Projeto Pedagógico e, consequentemente, para as práticas do processo ensino-aprendizagem. 

 

9. Estrutura Curricular 

 

A Matriz Curricular do Curso de Administração Pública da EAB foi concebida tendo por referencial as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração Pública, inscritas na Resolução CNE/CES nº 

01/2014, mas a ela não se circunscreve, indo além na proposta de oferecer a seus alunos uma formação integral. 

O currículo proposto coordena e integra as disciplinas oferecidas, as atividades complementares, as 

iniciativas de pesquisas científicas e o exercício monitorado desse conhecimento durante a estágio supervisionado e 

por meio de atividades de extensão. Apesar de ser a sala de aula ainda o ambiente primordial do aprendizado 

acadêmico, o currículo deve valorizar essas atividades adicionais de maneira a permitir aos alunos que desenhem seu 

curso de acordo com seus interesses acadêmicos e aptidões profissionais, funcionando a pesquisa e a extensão como 

esses espaços, que lhes permitem direcionar seus estudos de acordo com suas aptidões e interesses. 

A matriz curricular, além de funcionar como momento de expressão do modelo educacional delineado no 

Projeto Pedagógico, também deve contemplar os elementos estruturantes determinados pela Legislação Educacional. 

Assim, sua concepção respeita e valoriza os eixos de formação definidos na Resolução CNE/CES nº 01/2014, ofertando 

os conteúdos de formação Fundamental, Profissional e Prática em conjuntos de disciplinas organizadas de forma 

sistemática e coerente com a visão multidisciplinar da Administração Pública.  

Também determinam o desenho da matriz curricular as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Ambiental (Resolução CNE/CES 02/2012), as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação em Direitos Humanos 

(Resolução CNE/CES 01/2012), além das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (Resolução CNE/CP 01/2007). Com relação a estas, em 

todos os casos, a matriz curricular contempla a oferta de disciplinas com conteúdos específicos, seja de forma 

obrigatória ou optativa, e assegura a presença destes conteúdos de forma transversal, em diferentes disciplinas nas 

quais são relacionados com temas tradicionais. Também em atividades de extensão e pesquisa questões atinentes à 
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Educação Ambiental, Educação em Direitos Humanos e Educação das Relações Étnico-raciais e História Afro-Brasileira 

se fazem presentes, perpassando e dialogando com diferentes espaços de conhecimento do setor público.  

Assim é que disciplinas como “Direito Administrativo I”, “Direito Administrativo II”, “Políticas Públicas I”, 

“Noções de Macroeconomia” são permeadas por noções atinentes à Educação Ambiental, que não se restringe, 

portando à cadeira de “Ética, Responsabilidade e Educação Ambiental”; conteúdos de Direitos Humanos estão 

presentes em “Direito Constitucional I”, “Estado, Governo e Sociedade”, Políticas Públicas I, “Política e Sociedade 

Brasileira”, por exemplo; e a Educação Étnico-racial e História Afro-brasileira perpassa os conteúdos de “Direito 

Constitucional I”, “Estado, Governo e Sociedade”, “Política e Sociedade Brasileira”, “Comportamento Organizacional e 

Liderança”, entre outras. 

A matriz curricular contempla, ainda, disciplinas optativas, em conformidade com o Parecer CNE/CES n. 

08/2007, permitindo aos alunos direcionar sua formação de acordo com orientações vocacionais, com o que se 

confere flexibilidade ao processo formativo, abrindo espaço para a oferta de conteúdos diferenciados, capazes de 

agregar conhecimentos que ultrapassem os limites da formação tradicional em administração. De outro lado, também 

são oferecidas disciplinas pensadas de modo a promover o nivelamento dos alunos, especialmente nos períodos 

iniciais, abrindo a possibilidade de eventuais déficits educacionais serem supridos, com o que se assegura melhor 

desempenho acadêmico ao longo de todo o curso. É o caso, por exemplo, das disciplinas de “Leitura e Produção de 

Texto I”, “Leitura e Produção de Textos II”, bem como das disciplinas de “Matemática Básica e Financeira” e 

“Raciocínio Lógico”.   

Fica evidente, portanto, que o modelo diferenciado proposto neste Projeto Pedagógico não se materializa 

apenas por meio da sequência de disciplinas, todas estruturadas em torno dos eixos vetores do curso, mas 

especialmente pelos conteúdos concebidos, permeados por estratégias metodológicas diferenciadas, temas presentes 

de forma transversal, assuntos atuais e inovadores e forte interdisciplinaridade. 

 

9.2. Ciclode Revisão – Repetitorium 

 

De forma coerente com esta proposta metodológica, a matriz curricular incorpora um Ciclo de Revisão, 

denominado Repetitorium, inspirado no sistema de ensino presente em algumas escolas alemãs de ponta. 

 O Repetitorium é um modelo educacional concebido de forma a permitir aos alunos retornar a conteúdos 

fundamentais do curso em um momento mais avançado de sua formação. Assim é que, no sétimo e no oitavo 

períodos, os estudantes são apresentados a um conjunto de disciplinas de viés teórico-prático, denominadas ‘Estudos 

de Casos em...’. Estas são concebidas de forma a resgatar informações e conceitos inerentes aos eixos de disciplinas 

essenciais do curso, como Direito Público, Políticas Públicas e Gestão Pública, segundo uma metodologia de ensino 

predominantemente prática, que induza o resgate de conhecimentos por meio da resolução de exercícios e estudo de 

casos. 
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 Por meio do sistema do Repetitorium, busca-se rediscutir temas centrais do curso em um momento no qual 

os alunos já adquiriram maior grau de maturidade acadêmica e já estão em contato com a realidade profissional. 

Assim, não é apenas uma etapa de revisão, mas uma oportunidade para resgate, aprofundamento e aplicação de 

conhecimentos de forma orientada e dirigida, em uma análise crítica e prática dos conceitos relacionados à 

Administração Pública. 

 

9.3. Matriz Curricular 

 

A seguir é apresentada a periodização das disciplinas do Curso de Administração Pública da EAB, sob a forma 

de Matriz Curricular: 

MATRIZ CURRICULAR 

1º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL SEMESTRAL 
Teoria Geral da Administração 04 80 

Direito Constitucional I 04 80 
Direito Administrativo I 04 80 

Leitura e Produção de Textos I 04 80 
Matemática Básica e Financeira 04 80 

Carga Horária 20 400 
 

2º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL SEMESTRAL 
Leitura e Produção de Texto II 04 80 

Direito Constitucional II 04 80 
Estado, Governo e Sociedade 04 80 

Direito Administrativo II 04 80 
Raciocínio Lógico 04 80 

Carga Horária 20 400 
 

3º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL SEMESTRAL 
Políticas Públicas I: Noções Gerais 04 80 

Fundamentos de Administração Pública 04 80 
Introdução à Contabilidade 04 80 

Estatística Aplicada à Administração 04 80 
Noções de Microeconomia 04 80 

Carga Horária 20 400 
 

4º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL SEMESTRAL 
Política e Sociedade Brasileira 04 80 



 

35 

 

Direito e Gestão Tributária 04 80 
Políticas Públicas II: Formulação e Implementação 04 80 

Orçamento Público 04 80 
Noções de Macroeconomia 04 80 

Carga Horária 20 400 
 

5º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL SEMESTRAL 
Planejamento Estratégico no Setor Público 04 80 

Políticas Públicas III: Avaliação e Monitoramento 04 80 
Gestão de Pessoas no Setor Público 04 80 

Administração Financeira e Orçamentária 04 80 
Finanças Públicas 04 80 

Ética, Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Educação 
Ambiental 

02 40 

Carga Horária 22 440 
 

6º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL SEMESTRAL 
Gestão do Conhecimento 02 40 

Gestão de Processos 02 40 
Economia Brasileira 04 80 

Contabilidade Pública 04 80 
Direito da Regulação e Concorrência 04 80 

Comportamento Organizacional e Liderança 04 80 
Optativa I 02 40 

Carga Horária 22 440 
 

7º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL SEMESTRAL 
Gestão de Projetos 04 80 

Comunicação e Marketing no Setor Público 02 40 
Estudo de Caso em Direito Público 02 40 

Auditoria e Controle Governamental 04 80 
Economia e Comércio Internacional 04 80 

Trabalho de Conclusão de Curso I 02 40 
Carga Horária 18 360 

Estágio Supervisionado I - 120 
 

8º SEMESTRE 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL SEMESTRAL 
Administração Pública Brasileira 04 80 

Estudo de Caso em Políticas Públicas 02 40 
Estudo de Caso em Gestão Pública 02 40 

Relações Governamentais e Terceiro Setor 04 80 
Optativa II 02 40 

Trabalho de Conclusão de Curso II 04 80 
Carga Horária 18 360 

Estágio Supervisionado II - 120 
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COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL SEMESTRAL 
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 02 40 

Formação Social do Brasil 02 40 
Teoria do Estado e da Constituição 02 40 

Filosofia Geral 02 40 
Organização do Estado 02 40 

Governo em Rede e Estado Virtual 02 40 
Direitos Humanos e Sociais 02 40 

Ética e Serviço Público 02 40 
Federalismo e Relações Intergovernamentais 02 40 

Judicialização da Política e das Políticas Públicas 02 40 
 

QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA EM HORA AULA CARGA HORÁRIA EM HORA RELÓGIO 

H/A % H/R % 
Componentes Curriculares 3.200 88,40 2.667 88,40 

Estágio Supervisionado 240 6,63 200 6,63 
Atividades Complementares 180 4,97 150 4,97 

Carga Horária Total do Curso 3.620 100,00 3.017 100,00 
 

9.4. Ementas e Bibliografias: 

 Visando ao atendimento as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental (Resolução CNE/CES 

02/2012), as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CES 01/2012), 

além das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana (Resolução CNE/CP 01/2007), os conteúdos a elas relativo foi inserido de maneira 

transversal ao longo do curso, como se verifica nos seguintes casos: 

• Direito Constitucional I: Direitos Humanos na Constituição Federal de 1988. O debate sobre a 

constitucionalidade de ações afirmativas. 

• Direito Administrativo I: Direitos humanos e proteção ambiental como limites e condicionantes ao poder de 

administrar. 

• Estado, Governo e Sociedade: Desigualdades raciais e sociais. Minorias políticas e direitos humanos. 

• Direito Administrativo II: Responsabilidade Civil por Danos Ambientais. 

• Políticas Públicas I - noções gerais: Direitos humanos e políticas públicas. Políticas públicas de promoção da 

igualdade racial. Políticas públicas e sustentabilidade ambiental. 
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• Política e Sociedade Brasileira: Sociedade multicultural e pluriétnica no Brasil. Situação dos Direitos humanos 

no Brasil. 

• Políticas Públicas II – formulação e implementação: Políticas sociais e promoção dos direitos humanos. 

Indicadores socioambientais das políticas públicas. 

• Noções de Macroeconomia: Economia e desenvolvimento sustentável. 

• Políticas Públicas III – monitoramento e avaliação: Avaliação das políticas públicas de igualdade racial. 

Impacto ambiental das políticas públicas. Indicadores de políticas públicas de direitos humanos no Brasil. 

• Gestão de pessoas no setor público: Gestão de pessoas e direitos humanos. 

• Gestão de Processos: Processo eletrônico e sustentabilidade ambiental. 

• Economia Brasileira: aspectos econômicos das desigualdades raciais e de gênero no Brasil. Crescimento 

econômico e sustentabilidade ambiental no Brasil contemporâneo.  

• Direito da Regulação e Concorrência: Fornecimento de serviços públicos e a proteção dos direitos humanos. 

• Administração pública brasileira: Políticas de inclusão e diversidade racial no setor público. 

• Ética, responsabilidade social e educação ambiental: Responsabilidade social e promoção dos direitos 

humanos. Responsabilidade social como instrumento de redução das desigualdades raciais. Sustentabilidade 

socioambiental. Políticas públicas e sustentabilidade. 

• Estudo de caso em Direito Público: As cotas raciais. O papel do Estado na preservação do meio ambiente. 

• Comportamento organizacional e liderança: Ética, direitos humanos e gestão pública. 

 

PRIMEIRO SEMESTRE 

 

 

1. TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 

Ementa: 

A Administração, suas Perspectivas e o Papel do Administrador. Antecedentes Históricos da Administração. 

Administração Científica. Teoria Clássica da Administração. Teoria das Relações Humanas e decorrências da Teoria das 

Relações Humanas. Teoria Neoclássica da Administração e decorrências da Teoria Neoclássica. Modelo Burocrático de 

Organização. Teoria Estruturalista da Administração. Teoria Comportamental da Administração e de Desenvolvimento 
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Organizacional. Teoria de Sistemas. Teoria da Contingência. Estratégia Organizacional. Sociologia aplicada à 

Administração. 

 

Bibliografia básica: 

BERNARDES, Cyro; MARCONDES, Reynaldo C. Teoria Geral da Administração: gerenciando organizações. Saraiva, 
2003. 
CHIAVENATO, Idalberto. Administração. Teoria, Processo e Prática. 4a ed., São Paulo: Campus, 2006. 
MAXIMIANO, Antônio C. Amaru. Introdução à Administração.7a Edição. São Paulo, Atlas, 2011. 

 

Bibliografia complementar: 

BERNARDES, Cyro. Sociologia aplicada à Administração. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 
DAFT, Richard. Organizações: teoria e projetos. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 
DIAS, Reinaldo. Sociologia das organizações. São Paulo: Atlas, 2008. 
MAXIMIANO, Antônio C. Amaru. Fundamentos de Administração: manual compacto para as disciplinas TGA e 
introdução à Administração.2a Edição. São Paulo, Atlas, 2009. 
MOTTA, Fernando e VASCONCELOS, Isabella. Teoria Geral da Administração. 3a ed. São Paulo. CengageLearning, 
2009.  
 

2. DIREITO CONSTITUCIONAL I 

Ementa: 

Teoria da Constituição. Aplicabilidade das normas constitucionais. Poder Constituinte. Princípios Fundamentais da 

Constituição. Direitos Fundamentais. Direitos Humanos na Constituição Federal de 1988. O debate sobre a 

constitucionalidade de ações afirmativas.Organização do Estado. 

 

Bibliografia básica: 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A Constituição e o Supremo. Brasília: STF, 2014. 
CAVALCANTE FILHO, João Trindade. Direito Constitucional Objetivo. Brasília: LeYa/Alumnus, 2014. 
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2014. 
 

Bibliografia complementar: 

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional.  São Paulo: Malheiros, 2014. 
CANOTILHO, J. J. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 2003. 
MORAES, Alexandre de. Constituição Federal Interpretada. São Paulo: Atlas, 2014. 
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2010. 
TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2014. 

 

3. DIREITO ADMINISTRATIVO I 

Ementa: 

Conceitos do Direito Administrativo e Teoria do Estado. Administração Pública. Princípios do Direito Administrativo. 

Poderes e Atos Administrativos. Bens Públicos. Restrições à Propriedade Privada. Agentes Públicos e Lei 8.112/90. 



 

39 

 

Processo Administrativo. Direitos humanos e proteção ambiental como limites e condicionantes ao poder de 

administrar. 

 

Bibliografia básica: 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2014. 
GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo.  São Paulo: Saraiva, 2012. 
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2014. 
 
Bibliografia complementar: 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella . Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2014. 

FREITAS, Juarez. O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2013. 

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2013. 

MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios Gerais de Direito Administrativo. Vol. I. São Paulo: Malheiros, 2007. 

SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público. São Paulo: Malheiros, 2014. 

 

4. LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS I 

Ementa: 

Leitura, compreensão e interpretação de textos. Conhecimentos linguísticos gerais e específicos relativos à leitura e 

produção de textos. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. Classes de palavras: 

classificação, flexões nominais e verbais, emprego. Teoria geral da frase e sua análise: orações, períodos e funções 

sintáticas. Ortografia oficial – novo acordo ortográfico. 

 

Bibliografia básica: 

CUNHA, Celso; Cintra, Luís F. Lindley. Nova gramática do Português contemporâneo. Rio de Janeiro: Lexikon, 2013.   
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. Rio de Janeiro: FGV, 
2010. 
TERRA, Ernani. Curso Prático de Gramática. São Paulo: Scipione, 2009. 
 

Bibliografia complementar: 

ANDRADE, Maria Margarida de; HENRIQUES, Antonio. Língua portuguesa: noções básicas para cursos superiores. 
9.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
BECHARA, Evanildo. Lições de português pela análise sintática. São Paulo: Nova Fronteira, 2014. PERINI, CEGALLA, 
Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Ed. Nacional, 2008.  
MARIO. Gramática do português brasileiro. São Paulo: Parábola, 2010.  
MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2014.   
 

5. MATEMÁTICA BÁSICA E FINANCEIRA 

Ementa: 

Conjuntos e operação com conjuntos; Conjuntos numéricos; Mínimo Múltiplo Comum (MMC). Máximo Divisor 

Comum (MDC). Números e grandezas proporcionais: Razão. Proporção. Divisão em partes proporcionais. Regra de 
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três. Sequências Numéricas. Porcentagem. Matemática financeira: Estudo do regime simples e do regime composto, 

descontos e Sistemas de Amortização. 

 

Bibliografia básica: 

BRIGHAM, Eugene F.; GAPENSKI, Louis C. Administração financeira: teoria e prática. São Paulo - SP: Atlas, 2008. 
SILVA, Fernando César Marra e; Abrão, Mariângela. Matemática básica para decisões administrativas. 2.ed. São 
Paulo: Atlas, 2008. 
SILVA, Sebastião Medeiros da; SILVA, Elio Medeiros da; SILVA, Ermes Medeiros da. Matemática para os cursos de: 
economia, administração e ciências contábeis. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
 

Bibliografia complementar: 

GITMAN, Lawrence Jeffrey. Princípios de administração financeira. 10. ed. São Paulo - SP: Pearson Education, 2004. 
MATHIAS, Washington Franco; GOMES, José Maria. Matemática financeira: com mais de 600 exercícios resolvidos e 
propostos, São Paulo: Atlas, 2009. 
PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática financeira: objetiva e aplicada. 8. ed. São Paulo - SP: Saraiva, 2009. 
ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD, Randolph W.; JORDAN, Bradford D. Administração financeira. 8. ed. São Paulo - SP: 
McGraw-Hill, 2009. 
TAN, S. T. Matemática aplicada à administração e economia. 2. ed. São Paulo - SP: Cengage Learning. 
 

SEGUNDO SEMESTRE 

 

 
6. LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS II 

Ementa: 

Tipologia e gêneros textuais (texto descritivo, narrativo, expositivo-argumentativo ou instrucional). Estrutura do texto: 

introdução, desenvolvimento e conclusão. Estrutura de parágrafos e transição entre parágrafos. Mecanismos de 

coesão e coerência.  Linguagem dos atos normativos e peças técnicas (parecer, relatório, estudo de caso). Aspectos 

gerais da redação oficial. Expedientes oficiais (ofício, aviso e memorando). 

Bibliografia básica: 

BECHARA, Evanildo. Lições de português pela análise sintática. São Paulo: Nova Fronteira, 2014. PERINI, GARCIA, 
Othon M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2014.   

Bibliografia complementar: 

ANDRADE, Maria Margarida de; HENRIQUES, Antonio. Língua portuguesa: noções básicas para cursos superiores. 
9.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
CUNHA, Celso; Cintra, Luís F. Lindley. Nova gramática do Português contemporâneo. Rio de Janeiro: Lexikon, 2013.   
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Ed. Nacional, 2008.  
MARIO. Gramática do português brasileiro. São Paulo: Parábola, 2010.  
TERRA, Ernani. Curso Prático de Gramática. São Paulo: Scipione, 2009. 
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7. DIREITO CONSTITUCIONAL II 

Ementa: 

Organização de Poderes. O Poder Legislativo: funcionamento, composição, imunidades parlamentares. O processo 

legislativo. Função fiscalizatória: o papel dos tribunais de contas e das comissões parlamentares de inquérito. Poder 

Executivo: atribuições e responsabilidades do Presidente da República. Poder Judiciário: composição, garantias, 

vedações, noções gerais sobre as competências jurisdicionais. Supremacia da Constituição e controle de 

constitucionalidade: noções gerais sobre os fundamentos do controle de constitucionalidade brasileiro e seus 

instrumentos processuais. 

Bibliografia básica: 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A Constituição e o Supremo. Brasília: STF, 2014. 
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2014. 
NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. São Paulo: Método, 2014. 

Bibliografia complementar: 

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional.  São Paulo: Malheiros, 2014. 
CAVALCANTE FILHO, João Trindade. Direito Constitucional Objetivo. Brasília: LeYa/Alumnus, 2014. 
MORAES, Alexandre de. Constituição Federal Interpretada. São Paulo: Atlas, 2014. 
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2010. 
TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2014. 

 

8. ESTADO, GOVERNO E SOCIEDADE 

Ementa: 

Política e Ciência Política. Poder, Estado e governo. Regimes políticos, formas de governo, sistemas de governo. 

Filosofia e filosofia política. Filosofia e conceitos de Justiça. Democracia: origem, evolução do conceito, debate atual. 

Desigualdades raciais e sociais. Representação política e participação social. Minorias políticas e direitos humanos. 

Movimentos Sociais e desigualdade. Instituições políticas: relações Executivo x Legislativo, judicialização da política.   

Bibliografia básica: 

ARON, Raymond. As etapas do  Pensamento Sociológico. Trad. Sérgio Bath. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 
BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política. 3 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1987. 
BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 21 ed. São Paulo: Malheiros, 2014. 

Bibliografia complementar: 

AVELAR, Lúcia; CINTRA, Antonio. Sistema político brasileiro: uma introdução. Unesp, 2007. 
FAORO, Raimundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 3. ed. rev. São Paulo: Globo, 2012.  
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HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 
MARTINS, C. B. O que é Sociologia. São Paulo: Brasiliense, 2006. 
WEBER, Max. Ciência e política: duas vocações. 2 ed. São Paulo: Cultrix, 1972. 124 p. 

 

9. DIREITO ADMINISTRATIVO II 

Ementa: 

Responsabilidade Civil por Danos Ambientais. Licitação: conceito, princípios e regime jurídico. Modalidades de 

licitação. Tipos de licitação. Pregão: conceito, aplicação, forma de realização (presencial e eletrônico) e 

procedimentos. Sistema de Registro de Preços. Exceções ao dever de licitar: dispensa e inexigibilidade.  Desfazimento 

da licitação: anulação e revogação. Contrato administrativo: conceito, características e formalidades. Execução e 

vigência do contrato administrativo. Mutabilidade dos contratos e equilíbrio financeiro. Extinção do contrato 

administrativo. Fiscalização e gestão contratual. Sanções contratuais. 

Bibliografia básica:  

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2014. 
GASPARINI, DIÓGENES. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2012. 
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2014. 

Bibliografia complementar: 

ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2014. 
DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. São Paulo: Atlas, 2012. 
FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Fórum,2013. 
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. São Paulo: RT, 2014. 
__________. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.  

 

10. RACIOCÍNIO LÓGICO 

Ementa: 

Lógica Proposicional: Proposição. Negação. Proposição composta – conectivos “e”, “ou”, “se...então” e “se somente 

se”; tabelas-verdade.Tautologias, contradições e contingências. Equivalências Lógicas; Leis de De Morgan. Negações 

de proposições compostas. Lógica de argumentação. Sequências Lógicas – Números, Palavras e Figuras.  Análise 

Combinatória – Princípio Fundamental da Contagem. Permutação, arranjo e combinação. Probabilidade de um evento 

em um espaço amostral finito. Probabilidade condicional. Eventos independentes. 

Bibliografia básica: 

COPI, Irwing M. Introdução à lógica. São Paulo: Mestre Jou, 2001. 
IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de matemática elementar, 1: conjuntos, funções. 8. ed. São Paulo - 
SP: 2004. 



 

43 

 

KELLER, Vicente, Bastos, Cleverson Leite. Aprendendo lógica. 18.ed. Petrópolis: Vozes, 1991. 

Bibliografia complementar: 

GIOVANNI, José Ruy; BONJORNO, José Roberto; GIOVANNI JOSÉ RUY JUNIOR. Matemática fundamental: uma nova 
abordagem. São Paulo: FTD, 2002. 
HAZZAN, Samuel. Fundamentos de matemática elementar, 5: combinatória, probabilidade. 7. ed. São Paulo: 2004. 
MEDEIROS, Valéria Zuma (Coord.). Pré-Cálculo. 2.ed. São Paulo: Cengage, 2010 
SILVA, Sebastião Medeiros da; SILVA, Elio Medeiros da; SILVA, Ermes Medeiros da. Matemática básica para cursos 
superiores. São Paulo: Atlas, 2009. 
SILVA, Fernando César Marra e; Abrão, Mariângela. Matemática básica para decisões administrativas. 2.ed. São 
Paulo: Atlas, 2010. 

 

 

3º SEMESTRE 

 

11. POLÍTICAS PÚBLICAS I: NOÇÕES GERAIS 

Ementa: 

As diferentes conceituações de política pública.  Noções fundamentais sobre políticas públicas: conceitos básicos; 

tipos de políticas públicas; abordagens; ciclo de políticas públicas: formação da agenda, formulação, elaboração; 

implementação, monitoramento e avaliação. Modelos de políticas públicas: racionalidades e tomada de decisão.  

Estado, Democracia e Políticas Públicas. Direitos humanos e políticas públicas. Participação social nos processos de 

políticas públicas. Políticas públicas de promoção da igualdade racial. Federalismo e políticas públicas. Aplicação de 

tecnologias da comunicação e da informação no setor público. Políticas públicas comparadas. Políticas públicas e 

sustentabilidade ambiental. Estudos de caso. 

Bibliografia básica: 

CHRISPINO, Álvaro. Introdução ao estudo das políticas públicas: uma visão interdisciplinar e contextualizada. Rio de 
Janeiro: FGV, 2016. 
MARQUES, Eduardo; FARIA, Carlos Aurélio. A política pública como campo multidisciplinar. São Paulo: UNESP, 2013. 
SECCHI, Leonardo.  Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. 2ª ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2015. 

Bibliografia complementar: 

DIAS, Reinaldo; MATOS, Fernanda. Políticas públicas: princípios, propósitos e processos. São Paulo: Atlas, 2012.  
GIOVANNI, Geraldo Di; NOGUEIRA, Marco Aurélio. Dicionário de políticas públicas. São Paulo: UNESP, 2015.  
HOWLETT, Michael; RAMESH, M; PERL, Anthony. Política pública: seus ciclos e subsistemas – uma abordagem 
integral. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.  
PROCOPIUCK, Mario. Políticas públicas e fundamentos da administração pública. São Paulo: Atlas, 2013. 
SECCHI, Leonardo.  Análise de políticas públicas. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 
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12. FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Ementa: 

Abordagens sociológica, antropológica, política e jurídica da Administração Pública. Evolução do Estado moderno. 

Estado, governo e aparelho de Estado. Estado unitário e Estado federativo. Sistemas de governo. As crises do Estado 

contemporâneo. O Estado de Bem-estar social, o Estado Regulador. Governabilidade, governança e accountability. 

Modelos teóricos da administração pública: patrimonialista, burocrático e gerencial. O patrimonialismo e a solução 

burocrática. Crise do modelo burocrático. Reforma do Estado e introdução de instrumentos do setor privado na 

gestão pública. A NGP e o "reinventando o governo". Críticas ao gerencialismo e o surgimento da terceira via. 

Tendências recentes. Estruturação do Estado no Brasil: a construção da república, da democracia, da federação, dos 

aparelhos de Estado e da administração pública federal. As reformas administrativas no Brasil. Planejamento 

governamental: trajetória, técnicas e metodologias.  

Bibliografia básica: 

DENHARDT,  Robert. Teoria Geral da Administração Pública.  6.ed.  Ed. Cengage Learning, 2012. 
SANTOS, Clézio Saldanha dos. Introdução à gestão pública. São Paulo: Saraiva, 2014. 
TORRES, Marcelo. Fundamentos de administração pública brasileira. Rio de Janeiro: FGV, 2012. 

Bibliografia complementar: 

AMBROZEWICZ, Paulo. Gestão da qualidade na administração pública. histórico, PBQP, conceitos, indicadores, 
estratégia, implantação e auditoria. São Paulo: Atlas, 2015. 
COSTIN, Claudia. Administração pública. Rio de Janeiro: Campus, 2010.  
GOMIDE, Alexandre; PIRES, Roberto (orgs.). Capacidades estatais e democracia: arranjos institucionais de políticas 
públicas. Brasília: IPEA, 2014. 
PROCOPIUCK, Mario. Políticas públicas e fundamentos da administração pública. São Paulo: Atlas, 2013. 
TEIXEIRA, Marco. Estado, governo e administração pública. Rio de Janeiro: FGV, 2012. 

 

13. INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE 

Ementa: 

Conceitos Iniciais. Balanço Patrimonial. Escrituração Contábil. Contas e Partidas Dobradas. Receitas e Despesas. 

Resultado do Exercício. Patrimônio Líquido. Princípios de Contabilidade. Demonstrativos Contábeis. Técnicas 

Contábeis. 

Bibliografia básica: 

ADRIANO, Sérgio. Contabilidade 3d. Salvador: Juspodvim, 2015.  
AMORIM, Mirían; MOREIRA, Fábio. Contabilidade geral em exercícios. São Paulo: Leya, 2015. 
SANTOS, José at al. Contabilidade gerencial. São Paulo: Atlas, 2015. 
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Bibliografia complementar: 

MARION, José Carlos. Contabilidade básica. São Paulo: Saraiva, 2015.  
MARION, José Carlos; RIBEIRO, Osni Moura. Introdução à contabilidade geral. São Paulo: Saraiva, 2014. 
OLIVEIRA, Justino. Introdução à contabilidade. Rio de Janeiro: Impetus. 2015. 
QUINTANA, Alexandre. Contabilidade básica. São Paulo: Atlas. 2014. 
VELLANI, Cássio. Introdução à contabilidade: uma visão integrada e conectada. São Paulo: Atlas, 2015. 
 

14. ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO 

Ementa: 

Probabilidade, amostragem, distribuições amostrais, intervalos de confiança, testes de hipóteses e correlação linear 

Bibliografia básica: 

BELLO, Pedro. Estatística básica para concursos. São Paulo: Ferreira, 2006. 
MARIANO, Fabrício; MENESES, Andersos. Noções de estatística para Concursos. São Paulo: Método, 2010. 
SWEENEY, Dennis; WILLIAMS, Thomas; ANDERSON, David. Estatística aplicada à administração e economia. São 
Paulo: Cengage, 2014. 

Bibliografia complementar: 

ALCÂNTARA, Flávio. Estatística para concursos. São Paulo: Método, 2014. 
HAZZAN, Samuel; GELSON, Iezzi; DEGENSZAJN, David. Fundamentos de Matemática Elementar - Vol. 11 - 2ª Ed. 2013. 
São Paulo: Saraiva, 2013. 
IEZZI, Gelson et al. Matemática: volume único - parte 1. São Paulo: Atual, 2015. 
SILVA, Ermes et al. Estatística - Para os Cursos de Economia, Administração e Ciências Contábeis - Vol. 1. São Paulo: 
Atlas, 2010. 
SILVA, Ermes et al. Estatística - Para os Cursos de Economia, Administração e Ciências Contábeis - Vol. 2. São Paulo: 
Atlas, 2010. 
 

15. NOÇÕES DE MICROECONOMIA 

Ementa: 

Princípios de economia. Interdependência e ganhos comerciais. Forças de mercado: oferta e demanda. Elasticidade. 

Oferta, demanda e políticas de governo. Consumidores, produtores e eficiência dos mercados. Custos de produção. 

Mercado competitivo. Monopólio. Oligopólio. Fatores de produção.  

Bibliografia básica: 

CARVALHO, Maria Auxiliadora. Microeconomia essencial. São Paulo: Saraiva, 2015. 
MANKIW, N. Gregory. Princípios de microeconomia. São Paulo: Cengage, 2013.  
VASCONCELLOS, Marco Antonio; GARCIA, Manuel Henriquez. Fundamentos de economia. São Paulo: Saraiva, 2015. 

Bibliografia complementar: 

KRUGMAN, Paul; WELLS, Robin. Introdução à economia. Rio de Janeiro: Campus, 2014.  
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MANKIW, Gregory. Introdução à economia. São Paulo: Cengage, 2014. 
VASCONCELLOS, Marco Antonio. Micro e macroeconomia. São Paulo: Atlas, 2015. 
VICECONTI, Paulo; NEVES, Silvério das. Introdução a economia. São Paulo: Saraiva, 2013. 
WALL, Stuart. Microeconomia. São Paulo: Saraiva, 2015. 
 

4º SEMESTRE 

 

16. POLÍTICA E SOCIEDADE BRASILEIRA 

Ementa: 

Noções de antropologia. Formação social do Brasil: abordagens antropológicas, sociológicas e políticas.  

Sociedade multicultural e pluriétnica no Brasil. Cidadania no brasil: evolução e debate atual. Análise histórica e 

contemporânea da realidade social e política do Brasil. Sistemas de governo: presidencialismo, semipresidencialismo e 

parlamentarismo. Sistemas eleitorais e sistemas partidários. Gabinetes e delegação burocrática no Brasil. Federalismo 

e política subnacional. Situação dos Direitos humanos no Brasil. 

Bibliografia básica: 

AVELAR, Lúcia; CINTRA, Antônio. Sistema político brasileiro: uma introdução. São Paulo: UNESP, 2015. 
CARDOSO, Fernando Henrique. Pensadores que inventaram o Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. 
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Civlização Brasileira, 2016. 

Bibliografia complementar: 

FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. Rio de Janeiro: Globo, 2012.  
AVRITZER, Leonardo. Impasses da democracia no Brasil. Civilização Brasileira, 2016. 
HOLLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. 
NUNES, Edson. A gramática política do Brasil. Rio de Janeiro: Garamond, 2010. 
STARLING, Heloisa; SCHWARCZ, Lilia M. Brasil: uma biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. 
 

17. DIREITO E GESTÃO TRIBUTÁRIA 

Ementa: 

O Estado e o Poder de Tributar. O Direito Tributário. Direito Tributário: conceito, autonomia do Direito Tributário e 

sua relação com outros ramos do direito. Fontes do Direito Tributário. Norma de incidência tributária. Competência 

tributária. Legislação Tributária: vigência e aplicação da legislação tributária, interpretação e integração da Legislação 

Tributária. Conceito e Classificações dos Tributos. Espécies tributárias. Limitações Constitucionais ao Poder de 

Tributar: Princípios e Imunidades tributárias. Impostos em espécie e o Regime do Simples Nacional. 

Bibliografia básica: 

AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2014. 
MACHADO. Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2014. 
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SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário: de acordo com a EC 75/2013 e com as mais recentes decisões do STJ 
e do STF. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2014 

Bibliografia complementar: 

BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2014. 
MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2013. 
NUNES, Cleucio Santos. Curso de Direito Processual Tributário. São Paulo: Dialética, 2010. 
SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2014. 
 

18. POLÍTICAS PÚBLICAS II: FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO 

Ementa: 

Avaliação de políticas públicas. Principais componentes do processo de avaliação. Custo benefício, escala, efetividade, 

impacto das políticas públicas. Avaliação de programas. Avaliação de sistemas de gestão. Arranjos institucionais de 

políticas públicas. Políticas sociais e promoção dos direitos humanos. Federalismo, descentralização e políticas 

públicas. Indicadores socioambientais das políticas públicas. Políticas públicas comparadas.  

Bibliografia básica: 

HEIDEMANN, Francisco; SALM, José (orgs.). Políticas Públicas. Bases Epistemológicas e Modelos de Análise. Brasília: 
UNB, 2014. 
HOCHMAN, Gilberto; FARIA, Carlos Aurélio. Federalismo e políticas públicas no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2013.  
SECCHI, Leonardo.  Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. 2ª ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2015. 

Bibliografia complementar: 

CHRISPINO, Álvaro. Introdução ao estudo das políticas públicas: uma visão interdisciplinar e contextualizada. Rio de 
Janeiro: FGV, 2016. 
GOMIDE, Alexandre; PIRES, Roberto (orgs.). Capacidades estatais e democracia: arranjos institucionais de políticas 
públicas. Brasília: IPEA, 2014. 
MARQUES, Eduardo; FARIA, Carlos Aurélio. A política pública como campo multidisciplinar. São Paulo: UNESP, 2013. 
PROCOPIUCK, Mario. Políticas públicas e fundamentos da administração pública. São Paulo: Atlas, 2013. 
SECCHI, Leonardo.  Análise de políticas públicas. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 
 

19. ORÇAMENTO PÚBLICO 

Ementa: 

Orçamento público: história, evolução e princípios. Técnicas orçamentárias, Orçamento programa. Sistema 

orçamentário. Classificação de receita. Classificação de despesa. PPA, LDOA e LOA. Processo Legislativo Orçamentário.  

Bibliografia básica: 

FUNCIA, Francisco; VIGNOLI, Francisco. Planejamento e orçamento público. Rio de Janeiro: FGV, 2014.  
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GIACOMONI, James. Orçamento Público. São Paulo: Atlas. 2012.  
REZENDE, Fernando. Política e ecoomia da despesa pública. Rio de Janeiro: FGV, 2015. 

Bibliografia complementar: 

ASSIS, Luiz Gustavo Bambini de. Processo legislativo e orçamento público. São Paulo: Saraiva, 2012 
CREPALDI, Silvio; CREPALDI, Guilherme. Orçamento Público - Planejamento, Elaboração e Controle. São Paulo: 
Saraiva, 2013.  
EUDES, João. Orçamento aplicado ao setor público: abordagem simples e objetiva. São Paulo: Atlas. 2013.  
REZENDE, Fernando; CUNHA, Armando. Reforma esquecida: orçamento, gestão pública e desenvolvimento - Volume 
1. Rio de Janeiro: FGV, 2013. 
REZENDE, Fernando; CUNHA, Armando. Reforma esquecida: orçamento, gestão pública e desenvolvimento - Volume 
2. Rio de Janeiro: FGV, 2013. 
 

20. NOÇÕES DE MACROECONOMIA 

Ementa: 

Princípios de Economia. Produção e Crescimento Econômico. Desemprego. Poupança, Investimento e Sistema 

Monetário. Inflação. Economia Aberta. Balanço de Pagamentos. Política Cambial. Politica Fiscal. Política Monetária. 

Economia e desenvolvimento sustentável. 

Bibliografia básica: 

GARRAT, Dean. Macroeconomia. São Paulo: Saraiva, 2015. 
MANKIW, Gregory. Macroeconomia. São Paulo: LTC, 2015. 
NETO, Ricardo Maroni. Elementos de macroeconomia. Osasco: Edifeo, 2015. 

Bibliografia complementar: 

KRUGMAN, Paul; WELLS, Robin. Macroeconomia. Rio de Janeiro: Campus, 2014.  
SILVA, José Maria Alves. Análise macroeconômica e avaliação governamental. Santa Maria: UFSM, 2015. 
VASCONCELLOS, Marco Antonio. Micro e macroeconomia. São Paulo: Atlas, 2015. 
VASCONCELLOS, Marco Antonio; GARCIA, Manuel Henriquez. Fundamentos de economia. São Paulo: Saraiva, 2015. 
VICECONTI, Paulo; NEVES, Silvério das. Introdução a economia. São Paulo: Saraiva, 2013. 
 

5º SEMESTRE 

 

21. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO SETOR PÚBLICO 

Ementa: 

Planejamento estratégico: história, evolução e fundamentos. Planejamento e gestão estratégica: conceitos, 

ferramentas e metodologias. Ciclo da gestão estratégica. Estratégia, diagnóstico interno e externo. Construção de 

cenários. Definição de objetivos estratégicos e elaboração de mapa estratégico. Implementação e monitoramento da 

estratégia. 
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Bibliografia básica: 

CHIAVENATO, Idalberto; SAPIRO, Arao. Planejamento estratégico: fundamentos e aplicações. Rio de Janeiro: Campus, 
2015. 
MCKEOWN, Max. Estratégia: do planejamento a execução. São Paulo: HSM, 2014. 
RIBEIRO, Renato Jorge; BLIACHERIENE, Ana Carla. Construindo o planejamento público. São Paulo: Atlas, 2013.  

Bibliografia complementar: 

ANDERSON, Torben Juul. Gestão estratégica: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015.  
CHIAVENATO, Idalberto. Administração dos novos tempos. São Paulo: Manole, 2014. 
MAXIMIANO, Antonio. Fundamentos da administração: introdução à teoria geral e aos processos da administração. 
LTC: São Paulo, 20154 
PALUDO, Augustinho; PROCOPIUK, Mario. Planejamento governamental: referencial teórico, conceitual e prático. 
São Paulo: Atlas, 2014.  
REZENDE, Denis Alcides. Planejamento estratégico público ou privado. São Paulo: Atlas, 2015. 
 

22. POLÍTICAS PÚBLICAS III: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ementa: 

Monitoramento x avaliação de políticas públicas. Causalidade. Principais componentes do processo de avaliação. 

Custo benefício, escala, efetividade, impacto das políticas públicas. Avaliação de programas. Avaliação de sistemas de 

gestão. Arranjos institucionais de políticas públicas. Avaliação das políticas públicas de igualdade racial. Impacto 

ambiental das políticas públicas. Indicadores de políticas públicas de direitos humanos no Brasil. Políticas públicas 

comparadas.  

Bibliografia básica: 

GOMIDE, Alexandre; PIRES, Roberto (orgs.). Capacidades estatais e democracia: arranjos institucionais de políticas 
públicas. Brasília: IPEA, 2014. 
JANNUZZI, Paulo de Martino. Monitoramento e avaliação de programas sociais: uma introdução aos conceitos e 
técnicas. Campinas: Alínea, 2016.  
SECCHI, Leonardo.  Análise de políticas públicas. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 

Bibliografia complementar: 

CARDOSO, José; CUNHA, Alexandre (orgs.). Planejamento e avaliação de políticas públicas. Brasília: IPEA, 2015.  
CHRISPINO, Álvaro. Introdução ao estudo das políticas públicas: uma visão interdisciplinar e contextualizada. Rio de 
Janeiro: FGV, 2016. 
HEIDEMANN, Francisco; SALM, José (orgs.). Políticas Públicas. Bases Epistemológicas e Modelos de Análise. Brasília: 
UNB, 2014. 
HOCHMAN, Gilberto; FARIA, Carlos Aurélio. Federalismo e políticas públicas no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2013.  
SECCHI, Leonardo.  Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. 2ª ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2015. 
 

23. GESTÃO DE PESSOAS NO SETOR PÚBLICO 
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Ementa: 

Noções de psicologia. Psicologia organizacional. Base teórica da gestão de pessoas na Administração. Particularidades 

de funcionamento das organizações públicas. A trajetória da gestão de pessoas na Administração Pública. A diferença 

entre administração de pessoal e gestão de pessoas. Políticas e práticas inovadoras de gestão de pessoas na 

administração pública. Gestão de pessoas e direitos humanos. 

Bibliografia básica: 

BARBIERI, Ugo. Gestão de pessoas nas organizações. São Paulo: Atlas, 2015. 
BERGUE, Sandro. Gestão Estratégica de Pessoas no Setor Público. São Paulo: Atlas, 2014. 
FIORELLI, José. Psicologia para administradores: integrando teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2014. 

Bibliografia complementar: 

VERGARA, Sylvia. Gestão de pessoas. São Paulo: Atlas, 2014. 
BECKERT, Mara; NARDUCCI, Viviane. Gestão de Pessoas nas Organizações Públicas. Curitiba: Juruá, 2014. 
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. São Paulo: 
Manole, 2014. 
REGATO, Vilma. Psiciologia nas organizações. São Paulo: LTC, 2014. 
WAGNER, John; HOLLENBECK, John. Comportamento organizacional: criando vantagem competitiva. São Paulo: 
Saraiva, 2012. 
 

24. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Ementa: 

Programação Orçamentária e Financeira. Sistema de Administração Financeira. Conta única. Restos a Pagar. 

Suprimento de Fundos. Créditos adicionais. Histórico e fundamento da LRF. Fundamentos constitucionais da LRF. 

Planejamento na LR. Contingenciamento. Receita Pública na LRF. Despesa Pública na LRF. Dívida pública na LRF. RREO. 

RGF. Controle e fiscalização na LRF. Convênios e contrato de repasse.  

Bibliografia básica: 

ALMEIDA, Ricardo; LISBOA, Marcelo. Responsabilidade fiscal: lei complementar 101/200. Salvador: Juspodivm, 2015. 
JACOBY FERNANDES, Jorge. Lei de Responsabilidade Fiscal: volume 2. São Paulo: Fórum, 2013. 
OLIVEIRA, Weder. Curso de responsabilidade fiscal: direito, orçamento e finanças públicas. Editora Fórum, 2013.  

Bibliografia complementar: 

CREPALDI, Silvio; CREPALDI, Guilherme. Orçamento Público - Planejamento, Elaboração e Controle. São Paulo: 
Saraiva, 2013.  
CRUZ, Flávio. Lei de responsabilidade fiscal comentada. São Paulo: Atlas, 2014. 
EUDES, João. Orçamento aplicado ao setor público: abordagem simples e objetiva. São Paulo: Atlas. 2013.  
MARTIS, Ives; NASCIMENTO Carlos. Comentários à lei da responsabilidade fiscal. São Paulo: Saraiva, 2014.  
MENDES, Sérgio. Administração financeira e orçamentária: teoria e questões. São Paulo: Método, 2016. 
 

25. FINANÇAS PÚBLICAS 
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Ementa: 

Teoria das finanças públicas. Externalidades. Bens públicos. Analise custo-benefício. Evolução das finanças públicas no 

Brasil. Gestão de finanças públicas. Sistema tributário brasileiro. Previdência social. Dinâmica da dívida pública. 

Finanças públicas e federalismo no Brasil. Parceria público privada (PPP).  

Bibliografia básica: 

GIAMBIAGI, Fábio. Finanças públicas. Rio de Janeiro: Campus, 2015. 
KAROLY, Istvan. Gestão financeira no setor público. Rio de Janeiro: FGV, 2014. 
MENDES, Marcos. Por que o Brasil cresce pouco? Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 

Bibliografia complementar: 

ABREU, Marcelo de Paiva. A ordem do progresso: dois séculos de política econômica no Brasil. Rio de Janeiro: 
Campus, 2014. 
JUCÁ, Francisco Pedro. Finanças Públicas e Democracia. São Paulo: Atlas. 2013. 
LIMA, Edilberto. Curso de finanças públicas: uma abordagem contemporânea. São Paulo: Atlas, 2015.  
ROSEN, Harvey; GAYER, Ted. Finanças públicas. São Paulo: Grupo A Educação, 2015. 
VASCONCELLOS, Marco Antonio; GARCIA, Manuel Henriquez. Fundamentos de economia. São Paulo: Saraiva, 2015.  
 

26. ÉTICA, DIREITOS HUMANOS, RESPONSABILIDADE SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Ementa: 

Ética, moral e valores. Ética nas organizações. Ética profissional. Ethus republicano e democrático. Responsabilidade 

social no setor público. Administração pública e a ética. Responsabilidade social: conceitos e práticas. 

Responsabilidade social e promoção dos direitos humanos. Responsabilidade social como instrumento de redução das 

desigualdades raciais. Sustentabilidade socioambiental. Políticas públicas e sustentabilidade. Governança pública e 

sustentabilidade. Desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente.  

Bibliografia básica: 

COMPARATO, Fábio Konder. Ética: direito, moral e religião no mundo moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 
2016. 
HADDAD, Paulo. Meio Ambiente, Planejamento e Desenvolvimento Sustentável. São Paulo: Saraiva, 2015. 
MARQUES, Vânia; FILHO, Cid. (orgs.). Responsabilidade social: conceitos e práticas. Construindo o caminho para a 
sustentabilidade nas organizações. São Paulo: Atlas, 2012.  

Bibliografia complementar: 

ALMEIDA, Fernando (org.). Desenvolvimento Sustentável - 2012 - 2050 - Visão, Rumos e Contradições. Rio de 
Janeiro: Campus, 2012. 
BLANCHET, Luiz. Administração pública, ética e desenvolvimento. Curitiba: Juruá. 2014.  
HOLLANDER, Jefrey; BREEN, Bill. Muito além da responsabilidade social. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
PEREIRA, Adriana; SILVA, Gibson; CARBONARI, Maria. Sustentabilidade, responsabilidade social e meio ambiente. 
São Paulo: Saraiva, 2011. 
TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa. São Paulo: Atlas, 2015. 
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6º SEMESTRE 

 

27. GESTÃO DO CONHECIMENTO 

Ementa: 

Análise histórica do conhecimento. Gestão do conhecimento: conceitos básicos. Conhecimento, aprendizagem e 

inovação. Organizações e gestão do conhecimento. Conhecimento, inovação e vantagem competitiva. Criatividade. 

Gestão do conhecimento e sistemas de informação. Fontes e tipos de informações. Qualidade das informações. 

Processamento das informações. Uso de sistemas para planejamento e controle. Sistemas de avaliação das 

informações. 

Bibliografia básica: 

ALMEIDA, Alivinio et al. Inovação e gestão do conhecimento. 1a edição. Rio de Janeiro: FGV, 2016. 
BATISTA, Fábio Ferreira. Experiências Internacionais de Implementação da Gestão do Conhecimento no Setor 
Público. 1a edição. Brasília: IPEA, 2016. 
FERREIRA, Victor Claudio Paradela. Gestão de pessoas na sociedade do conhecimento. 1a edição. Rio de Janeiro: FGV, 
2016. 

Bibliografia complementar: 

ALMEIDA, Mário de Souza; FREITAS, Cláudia Regina; SOUZA, Irineu Manoel. Gestão do conhecimento para tomada de 
decisão. 1a edição. São Paulo: Atlas, 2011. 
BATISTA, Fábio Ferreira. Modelos de gestão do conhecimento para a administração pública brasileira. 1a edição. 
Brasília: IPEA, 2012. 
FERNANDES, Leonardo Souto. Gestão da informação e do conhecimento: práticas e reflexões. 1a edição. Rio de 
Janeiro: Interciência, 2013. 
REZENDE, José Francisco (org.). Gestão do Conhecimento, Capital Intelectual e Ativos Intangíveis. 1a edição. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2014. 
SILVA, Candido Ferreira de; SILVA, Lucas Frazão. Tecnologia da informação e gestão do conhecimento. 2a edição. 
Campinas, Alínea. 2013. 
 

28. GESTÃO DE PROCESSOS 

Ementa: 

Processo: definição e elementos. Gestão de processos. Visão funcional x gestão de processos. Tipos de processos. 

Técnicas de modelagem e especificação de processos. Escritório de processos. Estratégias organizacionais: visão, 

missão e cadeia de valor. Análise de processos. Mudanças e processos.  Gestão de pessoas e gestão de processos. 

Processo eletrônico e sustentabilidade ambiental.  

Bibliografia básica: 

GONÇALVES, José Antonio Pereira. Alinhando processos, estrutura e compliance à gestão estratégica. 1a edição. São 
Paulo: Atlas, 2012. 
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OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Administração de processos: conceitos, metodologia, práticas. 5a edição. 
São Paulo: Atlas, 2013. 
SORDI, José Osvaldo de. Gestão por processos: uma abordagem da moderna administração. 4a edição. São Paulo: 
Saraiva, 2015.  

Bibliografia complementar: 

BURMESTER, Haino. Manual de gestão: Organização, Processos e Práticas de Liderança. 1a edição. São Paulo: 
Saraiva, 2012. 
CRUZ, Tadeu. Sistemas, métodos e  processos: administração organizações por meio de processos de negócios. 3a 
edição. São Paulo: Atlas, 2015. 
ISNARD, Marshall Junior; MOTA, Edmarson Bacelar; QUINTELLA, Odair Mesquita. Gestão da qualidade e processos. 1a 
edição. Rio de Janeiro: FGV, 2012.  
PRADELLA, Simone; FURTADO, João Carlos; KIPPER, Liane. Gestão de processos: da teoria à prática. 1a edição. São 
Paulo: Atlas, 2012. 
 

29. ECONOMIA BRASILEIRA 

Ementa: 

O setor público e a economia brasileira. Desequilíbrios regionais. Desenvolvimento Brasileiro no pós-guerra: política 

fiscal, monetária e cambial. Evolução dos indicadores sociais e econômicos. Desigualdade social e pobreza.Aspectos 

econômicos das desigualdades raciais e de gênero no Brasil. Crescimento econômico e sustentabilidade ambiental no 

Brasil contemporâneo. 

Bibliografia básica: 

BACHA, Carlos Jose Caetano. Entendendo a economia brasileira. 3a edição. Campinas: Alínea, 2015. 
LANZANA, Antonio Evaristo Teixeira. Economia brasileira: fundamentos e atualidade. 4a edição. São Paulo: Atlas, 
2012. 
REGO, José Márcio; MARQUES, Rosa Maria. Economia brasileira. 5a edição. São Paulo: Saraiva, 2013. 

Bibliografia complementar:  

FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. 34a edição. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 
GIAMBIAGI, Fábio et al. Economia brasileira contemporânea - 1954-2010. 2a edição. Rio de Janeiro: Campus, 2011. 
GREMAUD, Amaury Patrick; VASCONCELLOS, Marco Antonio; JUNIOR, Rudinei Toneto. Economia brasileira 
contemporânea. 7a edição. São Paulo: Atlas, 2008. 
MARIANO, Jefferson. Introdução à economia brasileira. 2a edição. São Paulo: Saraiva, 2012. 
MENDES, Marcos. Por que o Brasil cresce pouco? Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 
 

30. CONTABILIDADE PÚBLICA 

Ementa: 
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Contabilidade pública: introdução e histórico. PCASP e NCASP. Contas de Receitas. Contas de Despesa. Processo de 

contas. Restos a pagar. ARP. Suprimento de fundos. Créditos adicionais. Sistema de contabilidade federal. 

Consolidação nacional das contas públicas.  

Bibliografia básica: 

KOHAMA, Helio. Contabilidade pública: teoria e prática. 14a edição. São Paulo: Atlas, 2014. 
QUINTANA, Alexandre et al. Contabilidade pública. 2a edição. São Paulo: Atlas, 2015. 
SILVA, Valmir Leôncio da.  A nova contabilidade aplicada ao setor público. 3a edição. São Paulo: Atlas, 2014. 

Bibliografia complementar: 

BEHR, Ariel; BARBOSA, Diogo. Contabilidade aplicada ao setor público: estudos e práticas. 1a edição. São Paulo: 

Atlas, 2016. 

BEZERRA FILHO, João Eudes. Contabilidade aplicada ao setor público. 2a edição. São Paulo: Atlas, 2015. 

BORGES, Alex; ARAÚJO, Marcelo; JÚNIOR, Vilson. Comentários as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao 

setor público. 1a edição. São Paulo: IOB, 2013. 

PISCITELLI, Roberto; TIMBÓ, Maria. Contabilidade pública. 13a edição. São Paulo: Atlas, 2014. 

ROSA, Maria Berenice. Contabilidade do setor público. 2a edição. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

31. DIREITO DA REGULAÇÃO E CONCORRÊNCIA 

Ementa: 

Economias de mercado e economias planificadas. Regulação estatal e atividade econômica: teorias. Instrumentos 

regulatórios. Serviços públicos, monopólios estatais e atividades privadas regulamentadas. Regulação dos serviços 

públicos: remuneração, política tarifária, equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Fornecimento de serviços 

públicos e a proteção dos direitos humanos. A Ordem Constitucional Econômica na Constituição Federal de 1988: livre 

concorrência e intervenção do Estado. Agências Reguladoras: estrutura e funcionamento. O Sistema Brasileiro de 

Defesa da Concorrência (SBDC) e a atuação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Estudos de 

casos.  

Bibliografia básica: 

FORGIONI, Paula. Os fundamentos do antitruste. 8a edição. São Paulo: RT, 2015. 
GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica da constituição de 1988. 17a edição. São Paulo: Malheiros, 2015 
SUNDFELD, Carlos; ROSILHO, André. Direito da regulação e políticas públicas. 1a edição. São Paulo: Malheiros, 2014. 

Bibliografia complementar: 

CARVALHO, Carlos Eduardo Vieira de. Regulação de serviços públicos. 1a edição. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. 
COUTINHO, Diogo. Direito e economia política na regulação de serviços públicos. 1a edição. São Paulo: Saraiva, 2014. 
MATTOS, Paulo (coord.), Regulação econômica e democracia: o debate norte-americano. 1a edição. São Paulo: 34, 
2004. 
PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
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SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da atividade econômica: princípios e fundamentos jurídicos. 2a edição.  São 
Paulo: Malheiros, 2008. 
 

32. COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL E LIDERANÇA 

Ementa: 

Psicologia organizacional. Cultura e clima organizacional. Ética, direitos humanos e gestão pública. Gestão da mudança 

Liderança: definição e elementos. Estilos de liderança. Grupos, equipes e equipes de alto desempenho. Comunicação 

interpessoal e desenvolvimento de equipes. Motivação. Administração de conflitos.  

Bibliografia básica: 

BITTENCOURT, Francisco Rage; CORREA TONET, Helena; BELCZAK COSTA, Maria Eugênia. Liderança e gestão de 
pessoas em ambientes competitivos. 1a edição. Rio de Janeiro: FGV, 2013. 
FIORELLI, José. Psicologia para administradores: integrando teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2014. 
MENEGON, Letícia. Comportamento organizacional. 1a edição. São Paulo: Pearson Brasil, 2012. 

Bibliografia complementar: 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Comportamento organizacional: a dinâmica do sucesso das organizações. 3a edição. São 
Paulo: Manole, 2014. 
HITT, Michael; MILLER, C. Chet; COLELLA, Adrienne. Comportamento organizacional. 3a edição. São Paulo: LTC, 2013.  
POSNER, Barry; KOUZES, James M. Kouzes. O desafio da liderança: como aperfeiçoar sua capacidade de liderar. 5a 
edição. Rio de Janeiro: Campus, 2013. 
REGATO, Vilma. Psiciologia nas organizações. São Paulo: LTC, 2014. 
WAGNER, John; HOLLENBECK, John. Comportamento organizacional: criando vantagem competitiva. São Paulo: 
Saraiva, 2012. 
 

 

33. OPTATIVA I 

Ementa: 

Componente curricular escolhido pelo aluno entre aqueles constantes da lista previamente estipulada pela Instituição, 

conforme apresentado no Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Direito.  

Bibliografia básica: 

A bibliografia será específica, de acordo com o componente curricular escolhido. 

Bibliografia complementar:  

A bibliografia será específica, de acordo com o componente curricular escolhido. 
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7º SEMESTRE 

34. GESTÃO DE PROJETOS 

Ementa: 

Projeto: conceito e características. Projetos, programas, portfólios. Projetos e planejamento estratégico. 

Gerenciamento de projetos, gerenciamento de operações e estratégia organizacional. Gerente de projetos. Influências 

organizacionais e ciclo de vida do projeto. Processos de gerenciamento de projetos: iniciação, planejamento, 

execução, monitoramento e controle, encerramento.  

Bibliografia básica: 

PMI, Project Management Institute. Um guia do conjunto de conhecimentos do gerenciamento de projetos 
(PMBoKGuide). 5ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2013.  
TORRES, Luís Fernando. Fundamentos de gerenciamento de projetos. 1a edição. Rio de Janeiro: Campus, 2014. 
TREFF, Lilian; BATISTELLA, Linamara (orgs.) Inovação em gestão de projetos na administração pública. 1a edição. São 
Paulo: BRASPORT, 2013. 

Bibliografia complementar: 

BARKER, Stephen; COLE, Rob. Gestão de projetos. 1a. edição. São Paulo: HSM, 2015. 
CAMARGO, Marta Rocha. Gerenciamento de projetos: fundamentos e prática integrada. 1a edição. 2013. Rio de 
Janeiro: Campus, 2013. 
CARVALHO, Marly; JR, Roque. Fundamentos em gestão de projetos: construindo competências para gerenciar 
projetos. 4ª edição. Atlas: 2015.  
DO VALLE, André Bittencourt et al. Fundamentos de gerenciamento de projetos. 3a edição. Rio de Janeiro: FGV, 2014. 
RALPH, Keeling; BRANCO, Renato. Gestão de projetos: uma abordagem global. 3a edição. São Paulo: Saraiva, 2014. 
 

35. COMUNICAÇÃO E MARKETING NO SETOR PÚBLICO 

Ementa: 

Fundamentos de marketing institucional: conceitos, objetivos e funções. Planejamento estratégico: abordagem 

sistêmica, aspectos de marketing, estratégias e táticas. Organização para o marketing. Diferenças e semelhanças entre 

o marketing institucional e empresarial. Mix de marketing institucional. Formas: político, cultural, social, esportivo. 

Marketing no setor público. 

Bibliografia básica: 

KOTLER, Philip. Marketing no setor público. São Paulo: Bookman, 2007. 
KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 12. ed. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2007. 
GIULIANI, Antônio Carlos. Marketing contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2006. 

Bibliografia complementar: 

COBRA, Marcos. Administração de marketing no Brasil. São Paulo: Cobra, 2003. 
FORNI, João. Gestão de crises e comunicação. São Paulo: Atlas, 2015.  
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GABRIEL, Martha. Marketing na era digital: conceitos, plataformas e estratégias. São Paulo: Novatec, 2010.  
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de marketing. São Paulo: Atlas, 2006. 
ZENOME, Luiz Cláudio. Marketing social. São Paulo: Thomson Learning, 2006 
 

 

36. ESTUDO DE CASO EM DIREITO PÚBLICO 

Ementa: 

O Direito e o estudo das Políticas Públicas: questões metodológicas. O Direito Público como arcabouço institucional do 

ciclo de políticas públicas. A coordenação da ação estatal por meio do Direito Constitucional e Administrativo. Casos 

interessantes sobre judicialização de políticas públicas. As cotas raciais. Súmulas e precedentes dos tribunais 

superiores. Temas relacionados à atualização da legislação administrativa. O papel do Estado na preservação do meio 

ambiente.  

Bibliografia básica: 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2014. 
GASPARINI, DIÓGENES. Direito Administrativo.  São Paulo: Saraiva, 2012 
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2013. 

Bibliografia complementar: 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A Constituição e o Supremo. Brasília: STF, 2014. 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2014.  
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2014. 
MORAES, Alexandre de. Constituição Federal Interpretada. São Paulo: Atlas, 2014. 
NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. São Paulo: Método, 2014. 
 

37. AUDITORIA E CONTROLE GOVERNAMENTAL 

Ementa: 

Auditoria: conceitos, princípios, normas e procedimentos. Auditoria e accountability. Classificação de auditoria. 

Auditoria contábil. Auditoria operacional. Normas e processos de auditoria. Eficiência, eficácia e efetividade.  Planos e 

programas de auditoria. Relatórios de auditoria. Controladoria pública: estratégia e operadores. Órgãos de controle. 

Controle interno x controle externo. Auditoria  

Bibliografia básica: 

MEDAUAR, Odete. Controle da administração pública. 3a edição. São Paulo: RT, 2014. 
PETER, Maria da Glória Arrais; MACHADO, Macus Vinícius Veras. Manual de auditoria governamental. 2a edição. São 
Paulo: Atlas, 2014. 
ROCHA, Arlindo Carvalho; QUINTIERE, Marcelo de Miranda Ribeiro. Auditoria governamental - uma abordagem 
metodológica da auditoria de gestão. 2a edição. Curitiba: Juruá, 2013. 
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Bibliografia complementar: 

AGUIAR, Ubiratan Diniz de; ALBUQUERQUE, Marcio André Santos de; MEDEIROS, Paulo Henrique Ramos. A 
administração pública sob a perspectiva do controle externo. 1a edição. São Paulo: Fórum, 2011. 
GLOCK, José Osvaldo. Sistema de controle interno na administração pública. 2a edição. Curitiba: Juruá, 2015. 
LINS, Luiz dos Santos. Auditoria: uma abordagem prática com ênfase na auditoria externa. 3a edição. São Paulo: 
Saraiva, 2014. 
SILVA, Moacir Marque da. Controle externo das contas públicas – o processo nos tribunais de contas do Brasil. 1a 
edição. São Paulo: Atlas, 2014. 
SIMÕES, Edson. Tribunais de contas: controle externo das contas públicas. 1a edição. São Paulo: Saraiva, 2014. 
 

38. ECONOMIA E COMÉRCIO INTERNACIONAL 

Ementa: 

Teoria do comércio internacional. Política comercial internacional. Política macroeconômica internacional. Teoria e 

políticas de Comércio Exterior. Globalização e integração econômica: organismos internacionais. Técnicas e 

procedimentos em Comércio Exterior. Mercado de câmbio. Balanço de pagamentos. Financiamento das exportações e 

importações. O Brasil nos fluxos de comércio e de investimentos internacionais. O sistema de comércio exterior 

brasileiro. 

Bibliografia básica: 

GONÇALVES, Robson Ribeiro et al. Economia internacional. 1a edição. Rio de Janeiro: FGV, 2013. 
KRUGMAN, Paul R. e OBSTFELD, Maurice. Economia Internacional: teoria e política. 5.  ed. São Paulo: Makron Books, 
2014. 
PAULINO, Luis Antonio. SOUZA, Luiz Eduardo Simões de; PIRES, Marcos Cordeiro (orgs.). Economia política 
internacional - os desafios para o século XXI. 1a edição. São Paulo: Saraiva, 2014. 

Bibliografia complementar: 

DIAS, Reinaldo; RODRIGUES, Waldemar (orgs.). Comércio exterior: teoria e gestão. 3a edição. São Paulo: Atlas, 2012.  
FARO, Ricardo; FARO, Fátima. Curso de comércio exterior: visão e experiência brasileira. 3a edição. São Paulo: Atlas, 
2011.  
GONÇALVES, Reinaldo; BAUMANN, Renato. Economia internacional: teoria e experiência brasileira. 1a edição. Rio de 
Janeiro: Campus, 2014. 
JACKSON, Robert; SORENSEN, Georg. Introdução às relações internacionais. 2a edição. Rio de Janeiro: Zahar, 2013. 
MAIA, Jayme de Mariz. Economia internacional e comércio exterior. 16a edição. São Paulo: Atlas, 2014. 
 

39. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

Ementa: 

A pesquisa científica: conceitos, classificação e métodos. Métodos e técnicas de pesquisa. Métodos quantitativos e 

qualitativos. O trabalho monográfico e suas especificações. Elaboração do projeto de monografia: estrutura e 
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conteúdo. Normas técnicas para elaboração de trabalhos acadêmicos. Diretrizes de elaboração de monografia: 

estrutura e conteúdo. 

Bibliografia básica:  

LAKATOS, E. M; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 7. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23a edição. São Paulo: Cortez, 2007. 
KOCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica. 23a edição. Brasília: Vozes, 2006. 

Bibliografia complementar:  
CRESWELL, John. Projeto de pesquisa: métodos qualitativos, quantitativos e misto. 3a edição. Porto Alegre: Penso-
Artmed, 2010. 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5a edição. São Paulo: Atlas, 2010. 
CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A.; DA SILVA, Roberto. Metodologia científica. 6a edição. São Paulo: Prentice Hall 
Brasil, 2006. 
DAMO, Pedro. Metodologia científica em Ciências Sociais. 3a edição. São Paulo: Atlas, 2009. 
APPOLINÁRIO, Fábio. Dicionário de metodologia científica, 2a edição. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

 

Ementa 

 

Estudo teórico e prático acerca de conteúdos da Administração Pública e da coprodução dos serviços públicos. 

Elementos pré-textuais. Desenvolvimento. Elementos pós-textuais. Composição estrutural do relatório de estágio I. 

 

8º SEMESTRE 

 

40. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA 

Ementa: 

Evolução da administração pública no Brasil. Evolução da Administração Pública no Brasil. Reformas de Estado no 

Brasil Recente: República Velha (1889-1930); Reforma burocrática (1936); Período militar e a segunda reforma: 

Decreto-Lei 200 (1967); Programa Nacional de Desburocratização; Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 

(1995).Pacto Federativo e relações intergovernamentais. Políticas de inclusão e diversidade racial no setor público.  

Bibliografia básica: 

ANDREWS, Christina W; BARIANI, Edison (orgs.). Administração pública no Brasil. 1a edição. São Paulo: FAP-Unifesp, 
2010. 
NOHARA, Irene Patrícia. Constituição Federal de 1988 - comentários ao capítulo da administração pública. 1a edição. 
São Paulo: Atlas, 2015.  
TORRES, Marcelo. Fundamentos de administração pública brasileira. Rio de Janeiro: FGV, 2012. 
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Bibliografia complementar:  

BRESSER-PEREIRA, Luiz. A construção política do Brasil. 1a edição. São Paulo: Editora 34, 2014. 
COSTIN, Claudia. Administração pública. Rio de Janeiro: Campus, 2010.  
DENHARDT,  Robert. Teoria Geral da Administração Pública.  6.ed.  Ed. Cengage Learning, 2012. 
NOHARA, Irene Patrícia. Reforma administrativa e burocracia. 3a edição. São Paulo: Atlas, 2012. 
TEIXEIRA, Marco. Estado, governo e administração pública. Rio de Janeiro: FGV, 2012. 
 

41. ESTUDO DE CASO EM POLÍTICAS PÚBLICAS 

Ementa: 

Análise de políticas públicas. Estudo de casos de formulação, implementação, avaliação e monitoramento de políticas 

públicas. Experiências subnacionais, nacionais e internacionais de políticas públicas. Aplicação de tecnologias da 

comunicação e da informação no setor público. 

Bibliografia básica: 

HEIDEMANN, Francisco; SALM, José (orgs.). Políticas Públicas. Bases Epistemológicas e Modelos de Análise. Brasília: 
UNB, 2014. 
HOCHMAN, Gilberto; FARIA, Carlos Aurélio. Federalismo e políticas públicas no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2013.  
SECCHI, Leonardo.  Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. 2ª ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2015. 
 
Bibliografia complementar: 

CARDOSO, José; CUNHA, Alexandre (orgs.). Planejamento e avaliação de políticas públicas. Brasília: IPEA, 2015.  
CHRISPINO, Álvaro. Introdução ao estudo das políticas públicas: uma visão interdisciplinar e contextualizada. Rio de 
Janeiro: FGV, 2016. 
JANNUZZI, Paulo de Martino. Monitoramento e avaliação de programas sociais: uma introdução aos conceitos e 
técnicas. Campinas: Alínea, 2016.  
MARQUES, Eduardo; FARIA, Carlos Aurélio. A política pública como campo multidisciplinar. São Paulo: UNESP, 2013. 
SECCHI, Leonardo.  Análise de políticas públicas. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 
 

42. ESTUDO DE CASO EM GESTÃO PÚBLICA 

Ementa: 

Análise de ferramentas e sistemas de gestão. Análise de experiências subnacionais, nacionais e internacionais sobre: 

planejamento estratégico, gestão de pessoas, gestão de projetos, gestão do conhecimento, gestão de processos.  

Bibliografia básica: 

BATISTA, Fábio Ferreira. Experiências Internacionais de Implementação da Gestão do Conhecimento no Setor 
Público. 1a edição. Brasília: IPEA, 2016. 
BERGUE, Sandro. Gestão Estratégica de Pessoas no Setor Público. São Paulo: Atlas, 2014. 
RIBEIRO, Renato Jorge; BLIACHERIENE, Ana Carla. Construindo o planejamento público. São Paulo: Atlas, 2013.  
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Bibliografia complementar: 

CAMARGO, Marta Rocha. Gerenciamento de projetos: fundamentos e prática integrada. 1a edição. 2013. Rio de 
Janeiro: Campus, 2013. 
CHIAVENATO, Idalberto; SAPIRO, Arao. Planejamento estratégico: fundamentos e aplicações. Rio de Janeiro: Campus, 
2015. 
FERNANDES, Leonardo Souto. Gestão da informação e do conhecimento: práticas e reflexões. 1a edição. Rio de 
Janeiro: Interciência, 2013. 
FERREIRA, Victor Claudio Paradela. Gestão de pessoas na sociedade do conhecimento. 1a edição. Rio de Janeiro: FGV, 
2016. 
TREFF, Lilian; BATISTELLA, Linamara (orgs.) Inovação em gestão de projetos na administração pública. 1a edição. São 
Paulo: BRASPORT, 2013. 
 

43. RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS E TERCEIRO SETOR 

Ementa: 

Instituições políticas. Grupos de interesse. Ação coletiva. Lobby. Processo decisório. Terceiro setor e políticas públicas. 

Gestão e controle social. Intermediação de interesses. Estado, mercado e comunidade. Concessões públicas e 

parcerias.  

Bibliografia básica: 

CABRAL, Eloisa. Terceiro setor: gestão e controle social. 2a edição. São Paulo: Saraiva, 2015.  
TACHIZAWA, Takeshy. Organizações não governamentais e terceiro setor. 6a edição. São Paulo: Atlas, 2014.   
TEIXEIRA, Josenir. O terceiro setor em perspectiva - da estrutura à função social. 1a edição. São Paulo: Forum, 2011. 

Bibliografia complementar:  

AVELAR, Lúcia; CINTRA, Antônio. Sistema político brasileiro: uma introdução. São Paulo: UNESP, 2015. 
MODESTO, Paula; JUNIOR, Luiz Arnaldo Pereira da Cunha (coords). Terceiro setor e parcerias na área de saúde. 1a 
edição. São Paulo: Fórum, 2011. 
OLIVEIRA, Rafael. Administração pública, concessões e terceiro setor. 3a edição. São Paulo: Método, 2015.  
PAES, José Eduardo Sabo (coord.). Terceiro setor e tributação. 7a edição. São Paulo: Forense, 2014. 
VICTOR, Sérgio Antônio Ferreira. Presidencialismo de coalizão - exame do atual sistema de governo brasileiro. 1a 
edição. São Paulo: Saraiva, 2015. 
 

44. OPTATIVA II  

Ementa: 

Componente curricular escolhido pelo aluno entre aqueles constantes da lista previamente estipulada pela Instituição, 

conforme apresentado no Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Administração Pública.  

Bibliografia básica: 

A bibliografia será específica, de acordo com o componente curricular escolhido. 
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Bibliografia complementar:  

A bibliografia será específica, de acordo com o componente curricular escolhido. 

 

45. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 

Ementa: 

Elaboração, entrega e apresentação de trabalho de conclusão de curso. 

Bibliografia básica:  

CRESWELL, John. Projeto de pesquisa: métodos qualitativos, quantitativos e misto. 3a edição. Porto Alegre: Penso-
Artmed, 2010. 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5a edição. São Paulo: Atlas, 2010. 
RUDIO, Franz. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 36a edição. Brasília: Vozes, 2009.  

Bibliografia complementar:  

DAMO, Pedro. Metodologia científica em Ciências Sociais. 3a edição. São Paulo: Atlas, 2009. 
APPOLINÁRIO, Fábio. Dicionário de metodologia científica, 2a edição. São Paulo: Atlas, 2011. 
LAKATOS, E. M; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 7. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A.; DA SILVA, Roberto. Metodologia científica. 6a edição. São Paulo: Prentice Hall 
Brasil, 2006. 
KOCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica. 23a edição. Brasília: Vozes, 2006. 
 

46. ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

 

Ementa 

 

Estudo teórico e prático acerca de conteúdos da Administração Pública e da coprodução dos serviços públicos. 

Elementos pré-textuais. Desenvolvimento. Elementos pós-textuais. Composição estrutural do relatório de estágio II. 

 
COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS: 
 
LIBRAS 

Ementa 

Conceito de surdez, deficiência auditiva (DA), surdo-mudo, LIBRAS. Fundamentos históricos dos surdos. Aspectos 
linguísticos e teóricos da LIBRAS. Legislação específica. Prática em Libras – vocabulário. 
 
Bibliografia básica: 
ALBRES, Neiva de Aquino. Surdos & Inclusão Educacional. Rio de Janeiro: Arara Azul, 2010.  
FRIZANCO, Mary Lopes Esteves. HONORA, Marcia. Livro ilustrado de língua brasileira de sinais I. Barueri: Ciranda 
Cultural, 2009. 
VERGAMINI, Sabine Antonialli Arena (org.). Mãos fazendo história. Niterói: Rio de Janeiro: Arara Azul, 2003. 
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Bibliografia complementar: 
DINIZ, Heloise Gripp. A História da Língua de Sinais dos Surdos Brasileiros. Rio de Janeiro: Arara Azul, 2011. (OK ano 
de edição) 
GESSER, Audrei. Libras - Que lingua é essa?. São Paulo: Parábola, 2009. 
QUADROS, Ronice. M. de & KARNOPP, L. B. Língua de Sinais Brasileira: Estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 
2007.  
QUADROS, Ronice. M. de. O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua Portuguesa. Brasília: MEC, 
SEESP, 2004. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/tradutorlibras.pdf.  
QUADROS, Ronice. M; STUMPF, Marianne; e LEITE, Tarcisio de Ararntes (org). Estudo da Língua Brasileira de Sinais. Vol 
I e II. Florianópolis: Insular, 2014.  
SALLES, Heloisa Maria Moreira Lima; FAULSTCH, Enilde; CARVALHO, Orlene Lúcia; e RAMOS, Ana Adelina Lopo. Ensino 
de Língua Portuguesa para Surdos: Caminhos para a Prática Pedagógica. Vol 1 e 2. Brasília: MEC, SEESP, 2004. 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12675%3Aensino-de-
lingua-portuguesa-para-surdos-caminhos-para-a-pratica-pedagogica&catid=192%3Aseesp-esducacao-
especial&Itemid=860  
SKLIAR, Carlos (org). Atualidade da Educação Bilíngue para Surdos. 3ª ed. Vol 1 e 2. Porto Alegre: Mediação, 2013. 
 

 
FORMAÇÃO SOCIAL DO BRASIL  

Ementa 

Contexto histórico do surgimento da Sociologia. A condição social do homem e a Sociologia como fruto da sociedade 

moderna. Teorias Clássicas da Sociedade. Clássicos do pensamento social brasileiro. Formação, historicidade e 

perspectivas da dinâmica brasileira. Aspectos centrais da formação cultural brasileira. Abordagens contemporâneas da 

realidade brasileira. Nação.  Raça. Gênero. Cidadania e Igualdade.  Religião. Educação das relações étnico-raciais. 

Sociedade multicultural e pluriétnica no Brasil. 

 
Bibliografia básica: 
ARON, Raymond. As etapas dos Pensamento Sociológico. Trad. Sérgio Bath. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 
NUNES, Brasilmar Ferreira. Sociedade e Infância no Brasil. Brasília: EDU-UnB, 2003.  
 
Bibliografia complementar: 
ASSIER-ANDRIEU, Louis. O direito nas sociedades humanas. São Paulo: Martins Fontes, 2000.  
FAORO, Raimundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 3. ed. rev. São Paulo: Globo, 2012.  
FREYRE, Gilberto. Casa-grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. 52.ed. 
São Paulo: Global, 2013 
VIANA, O.  Instituições Políticas Brasileiras. v. 1 e 2. Belo Horizonte: Itatiaia, 1987. 
WOLKMER, Antonio Carlos. História do Direito no Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 

 

TEORIA DO ESTADO E DA CONSTITUIÇÃO  

Ementa 

Conceito de Estado: o Estado na vida social e política. Estado e Direito. Elementos clássicos configuradores do Estado: 

território, povo, soberania. Estado moderno: o modelo de Maquiavel. Formação dos Estados nacionais: circunstâncias 
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históricas. Estado absolutista; fundamentos para legitimação do poder político estatal: do divino ao racional. Reforma 

protestante. Teorias da soberania. Crise do absolutismo e a Era das Revoluções: contratualismo; teoria da divisão de 

poderes; mecanismos de controle sobre o poder político; teorias liberais. Estado Constitucional. Teoria da 

Constituição: constitucionalismo como fenômeno histórico, político e jurídico; características das Constituições; 

fundamentos de validade; supremacia constitucional; poder constituinte. Etapas do constitucionalismo: os modelos 

liberal, social e democrático; características; contexto histórico; sucessos e insuficiências de cada modelo. História 

constitucional brasileira. 

Bibliografia básica: 
Bonavides, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2014. 
Dallari, Dalmo. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2013. 
Kriele, Martin. Introdução à Teoria do Estado. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2009.  
 
Bibliografia complementar: 
Bobbio, Norberto. Estado, Governo e Sociedade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2012.   
Dallari, Dalmo. Constituição e Constituinte. São Paulo: Saraiva, 2010 
Kelsen, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
Miranda, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2009. 
Sieyès, Emmanuel Joseph. A Constituinte Burguesa. Rio de Janeiro: Freitas Bastos,2014.  
 

FISOSOFIA GERAL 

Ementa: 

Filosofia e sua história: antiguidade clássica, medieval, cristianismo e filosofia, revolução científica, racionalistas, 
empiristas, filosofia moderna e século XX. Principais linhas filosóficas que tem relação direta com o direito: teoria do 
conhecimento (epistemologia),  ética e  filosofia política. Filosofia contemporânea e a ruptura pós-moderna. 

Bibliografia básica: 
KANT, Emmanuel. Fundamentação à metafísica dos costumes. São Paulo: Martin Claret, 2008. 
MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia: dos Pré-Socráticos a Wittgenstein. 13. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 
2010. 
MARÍAS, Julián. História da Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2004.  

Bibliografia complementar: 
GILSON, Etienne. A filosofia na Idade Média. São Paulo: Martins Fontes, 2013. 
Boehner, Philotheus; Gilson, Etienne. História da filosofia cristã: desde as origens até Nicolau de gusa. 13.ed. 
Petrópolis: Vozes, 2012. 
HEIDEGGER, Martin. História da Filosofia de Tomas de Aquino a Kant. Tradução Enio Paulo Giachini. Rio de Janeiro: 
Vozes, 2009.  
MARTINS FILHO, Ives Gandra. Manual esquemático de história da filosofia. São Paulo: LTR, 2010. 
ROVIGHI, Sofia. História da filosofia moderna.  São Paulo: Loyola, 2006. 

 

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO  

Ementa: 
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Papel e funções do Estado. A perspectiva da unidade estatal. Descentralização do poder político. Formas de Estado: 

estrutura de competências verticais. Modelos contemporâneos: unitário, federal, regional. Organização Político-

administrativa do Estado Brasileiro. Sistema eleitoral. Federação brasileira: características. Os entes federativos: 

União, Estados membros, Distrito Federal e Municípios. Estrutura administrativa e divisão de competências. 

Organização horizontal do poder: estrutura organizacional e funções dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Poder Executivo: atribuições; atividade legislativa; responsabilidade do Presidente. Poder Legislativo: Processo 

Legislativo; prerrogativas e responsabilidade parlamentar; fiscalização financeira e orçamentária. Poder Judiciário: 

organização interna; Poder Judiciário da União e dos Estados membros. CNJ. Funções essenciais à Justiça. Sistema 

constitucional das crises e a defesa do Estado e das instituições democráticas: estado de defesa e estado de sítio. 

Bibliografia básica:  

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2014. 
LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2014. 
MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2014. 

Bibliografia complementar: 

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Almedina, 2008. 
DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2013. 
MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. São Paulo: Atlas, 2013. 
PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito constitucional descomplicado. 12.ed. São Paulo: Método, 2014. 
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional Positivo.  São Paulo: Malheiros, 2014. 

GOVERNO EM REDE E ESTADO VIRTUAL 

Ementa: 

O mundo digital e a Sociedade da Informação; Teoria do Estado Moderno. As novas formar de governar. Sociedade da 
informação. O mundo digital e a sociedade da informação. Democracia virtual e urna eletrônica. Governo eletrônico; 
Atos administrativos no ciberespaço. Governo eletrônico no Brasil e no Mundo; Democracia virtual e urna eletrônica. 

Bibliografia básica: 

BAUMAN, Zygmunt. Tempos líquidos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007. 

CASTELLS, M. A sociedade em rede. (A Era da Informação, vol. I). São Paulo: Paz e Terra, 2008.  

HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da Esfera Pública: investigações quanto a uma categoria da sociedade 
burguesa. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. 

Bibliografia complementar: 

CASTELLS, M. O poder da comunicação. São Paulo: Paz e Terra, 2016. 

CASTELLS, M. Redes de indignação e esperança. São Paulo: Zahar, 2013. 

GOHN, Maria Da Glória; M. Bringel, Breno (org). Movimentos sociais na era global. Petrópolis: Vozes, 2012. 
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MATURANA e VARELA. A árvore do conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana. São Paulo: Palas 
Athena, 2001. 

Marchiori, Marlene (org). Sociedade, Comunidade e redes. Rio de Janeiro: SENAC/RJ, 2014. 

DIREITOS HUMANOS E SOCIAIS 

Ementa:  

Bases conceituais e históricas dos Direitos Humanos e Sociais. Reconstrução histórica do processo de afirmação dos 
Direitos Humanos e Sociais na sociedade brasileira. Internacionalização da proteção aos direitos humanos. Previsão 
Normativa Interna e Internacional. 

Bibliografia Básica: 

BENTO, Maria Aparecida Silva. Cidadania em Preto e Branco: discutindo as relações sociais. São Paulo: Ática, 2002.  
CANDAU, Vera e SACAVINO, Susana (orgs.). Educar em Direitos Humanos. Rio de Janeiro: D& P Editora, 2000.  
DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 2001. 

Bibliografia Complementar: 

CANDAU, Vera Maria. Multiculturalismo e Direitos Humanos. In: REDE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS 
HUMANOS. Construindo a Cidadania: Desafios para o Século XXI. Capacitação em Rede. Recife: RBDH, 2001. 
COMPARATO, Fábio Konder. Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 2ª.Ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 
MORAES. Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais. São Paulo: Atlas, 2007. 
NOVAES, Carlos Eduardo; LOBO, César. Cidadania para principiantes: a história dos direitos do homem. São Paulo: 
Ática, 2004. 
PIOVESAN, Flávia.  Direitos Humanos e justiça internacional: um estudo comparativo dos sistemas regionais 
europeu, interamericano e africano. São Paulo: Saraiva, 2006. 

ÉTICA E SERVIÇO PÚBLICO 

Ementa: 

Introdução à Ética: reflexão histórico-filosófica.  O público e o privado. Ética e moral. Ética, princípios e valores. Ética e 
democracia: exercício de cidadania. Ética e função pública. Ética no Setor Público. Código de Ética Profissional do 
Serviço Público. 

Bibliografia Básica: 

CASTRUCCI, Plínio de Lauro; ALONSO, Felix Ruiz; LOPEZ, Francisco Granizo. Curso de ética na Administração. São 
Paulo: Atlas, 2010. 
FREIRE, E., MOTTA,S. Ética na Administração Pública. 3ed. Rio de 
   Janeiro: Campus, 2007. 
PRADO, L.C., TAMEZ, C.A.S. Ética na Administração Pública. 4ed. Rio de 
   Janeiro: Impetus, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. 4. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1991. 

Barroco, Maria Lucia Silva. Ética - Fundamentos Sócio-históricos. São Paulo: Cortes, 2008. 
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BOFF, Leonardo. Ética e Moral: a busca dos fundamentos. Petrópolis: Vozes, 2003. 
CAMARGO, Marculino. Fundamentos de ética geral e profissional. 7 ed. 
   Petrópolis: Vozes, 2001. 
MATTAR NETO, João Augusto. Filosofia e ética na administração. 1 ed. 
   São Paulo: Saraiva, 2003. 

FEDERALISMO E RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS 

Ementa: 

Governo e competição em múltiplas arenas; os governadores como veto-players; encargos e responsabilidades 
federais e governos subnacionais; poder local e modelos federativos. Federalismo e conflitos distributivos: disputa dos 
estados por recursos orçamentários federais; descentralização e variações nas políticas públicas conforme governos 
subnacionais. Bicameralismo e o debate sobre o papel do Senado. 

Bibliografia básica: 

ABRUCIO, Fernando Luiz. Os barões da federação: os governadores e a redemocratização brasileira. São Paulo: 
Hucitec, 2006. 
ARRETCHE, Marta. Estado federativo e políticas sociais: determinantes da Descentralização. Rio de Janeiro: Revan, 
Fapesp, 2000. 
REZENDE, Fernando (org). O Federalismo Brasileiro Em Seu Labirinto - Crise e Necessidade de Reformas, Rio de 
Janeiro: FGV, 2013. 

Bibliografia complementar: 

AFFONSO, Rui; SILVA, Pedro. A federação em perspectiva ensaios selecionados. São Paulo: FUNDAP, 1995. 

CARDOSO DE ARAUJO,Gilda. Políticas educacionais e Estado Federativo. São Paulo: Appris, 2013. 

LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, Enxada e voto. São Paulo: Alfa Omega, 2015.  

REZENDE, Fernando (org). Desafios do Federalismo Fiscal. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 
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JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Ementa: 

A relação entre Direito e Política. O fenômeno da judicialização da política no mundo. O arranjo institucional brasileiro 
e a judicialização da política.  A efetivação dos direitos econômicos, sociais e culturais e os atores jurídicos (Poder 
Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública). O ativismo judicial e seus impactos. 

Bibliografia Básica: 

BUCCI, Maria Paula Dallari. (org). Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. 
SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. SARMENTO, Daniel.(org) Direitos Sociais – fundamentos, judicialização e direitos 
sociais em espécie. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. 
VIANNA, LuizWernecket all. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1999. 

Bibliografia Complementar: 
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CASAGRANDE, Cássio. Ministério Público e judicialização da política - estudos de caso. Porto Alegre: Sérgio Antonio 
Fabris Editor, 2008. 
CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Dimensões do ativismo judicial do STF. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 
FELLET, André Luiz Fernandes; PAULA, Daniel Giotti de; NOVELINO, Marcelo. As novas faces do ativismo judicial. 
Salvador: Jus Podivm, 2011. 
SILVA, Cecília de Almeida et all. Diálogos Institucionais e ativismo. Curitiba: Juruá, 2012. 
TORRES, Ricardo Lobo. O Direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. 
VALLE, Vanice Regina Lírio do. Políticas Públicas, direitos fundamentais e controle judicial. Belo Horizonte: Fórum, 
2009. 
_________ (org) Ativismo Jurisdicional e o Supremo Tribunal Federal. Curitiba: Juruá, 2009. 
 

 
 
10. Trabalho de Curso 

O Trabalho de Curso que a Escola de Administração de Brasília deve estar alinhado com o perfil de aluno que 

se pretende formar ao longo do curso. Por isso, os trabalhos devem ser dedicados ao desenvolvimento dissertativo e 

analítico da natureza e das soluções dos problemas enfrentados pela Administração Pública. Propõe-se, portanto, que 

essa reflexão esteja inserida em uma visão holística dos problemas socioeconômicos e das soluções ao alcance do 

administrador público.  

Neste sentido, o Trabalho de Curso, atividade de cunho obrigatório, deve ser desenvolvido de forma a 

estimular o raciocínio crítico e a articular o conhecimento dos diferentes campos do conhecimento estudados no 

curso, enfrentar problemas atuais da sociedade e da Administração Pública e aplicar as experiências acumuladas ao 

longo do curso com atividades de pesquisa e extensão. Acima de tudo, o Trabalho de Curso deve funcionar como um 

momento no qual questões teóricas e problemas práticos se combinam, representando o ápice de uma experiência 

desenvolvida ao longo de toda a formação discente. 

A matriz curricular contempla disciplinas específicas voltadas a assegurar o acompanhamento dos alunos 

durante o processo de elaboração do Trabalho de Curso, seja lhes apresentando às técnicas de pesquisa e redação, 

seja acompanhando a elaboração dos projetos e da versão final do trabalho, sem dispensar, naturalmente, a presença 

dos professores orientadores. 

O Regulamento de Trabalho de Curso, elaborado pelo CEPES em conjunto e de forma colaborativa com o 

Núcleo Docente Estruturante, e aprovado pelas instâncias deliberativas competentes, especifica os procedimentos a 

serem observados por alunos e professores orientadores e explicita as regras referentes às diferentes modalidades de 

Trabalho de Curso que podem ser elaboradas, permitindo aos estudantes optar por aquela que melhor atenda às 

especificidades de seus projetos. 
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11. Estágio Supervisionado 

O Estágio Supervisionado é componente curricular que visa a proporcionar ao aluno formação prática, com 

desenvolvimento das competências e habilidades necessárias à atuação profissional. É concebido para propiciar ao 

aluno a participação em situações simuladas e reais de vida e trabalho, vinculadas à sua área de formação.  

Nessa perspectiva, o Estágio Supervisionado serve como um mecanismo de articulação interdisciplinar, tendo 

como ênfase procedimentos de observação e participação em prática contextualizada, relacionada à área de atuação 

do profissional do curso em que o aluno está matriculado. O Estágio Supervisionado oferece estímulos à reflexão do 

fazer, da prática profissional. Além disso, oportuniza uma experiência crítica, consciente e responsável, mediante 

inúmeras atividades interdisciplinares.  

O Estágio Supervisionado na Escola de Administração de Brasília (EAB) ajusta-se aos dispositivos da Lei nº 

11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes. 

A proposta de Estágio Supervisionado do Curso de Graduação em Administração Pública da Escola de 

Administração de Brasília (EAB) pauta-se, em especial, nas exigências das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos 

de Graduação em Administração Pública. 

O Estágio Supervisionado do Curso de Graduação em Administração Pública será desenvolvido no 7º e no 8º 

períodos do curso. 

O Estágio Supervisionado constitui uma das modalidades de prática a ser realizada diretamente em 

ambientes de trabalho, sob a forma de uma ação desenvolvida enquanto vivência profissional prolongada, 

sistemática, intencional e acompanhada. Ele objetiva um conhecimento do real em situação de trabalho.  

De acordo com o Regulamento do Estágio Supervisionado, são objetivos do Estágio Supervisionado: 

I – oportunizar o desenvolvimento de competências e o exercício das aptidões necessárias para o 

desempenho profissional; 

II – possibilitar ao aluno vivência real e prática das atividades profissionais, complementando seus 

conhecimentos; 

III – assegurar formação prática que permita ao aluno apreender processos teórico-críticos e operativo-

instrumentais para a formulação de proposições e a mobilização de estratégias para o seu desempenho profissional. 

Os documentos presentes na formalização do estágio são:  

a) carta de apresentação do estagiário;  

b) dados de identificação do estagiário;  

c) atividades de estágio descritas no termo de compromisso e formuladas através de um plano de estágio 

com datas e assinaturas do representante legal da concedente, do estagiário e do responsável na Escola de 

Administração de Brasília (EAB); 
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A supervisão, o acompanhamento e a avaliação do estágio são de competência dos Professores Supervisores 

que avaliam o desempenho dos alunos atribuindo-lhes notas.  

Ao final de cada período de estágio, o estagiário deverá entregar um relatório de todas as atividades de 

acordo com as normas estabelecidas pelo Professor Supervisor.  

A avaliação do desempenho do estagiário será realizada pelo Professor Supervisor, de forma contínua e 

sistemática, por aluno, durante o desenvolvimento do Estágio Supervisionado.  

O Professor Supervisor na avaliação do desempenho do estagiário leva em consideração:  

I – coerência e aplicabilidade do plano de estágio; 

II – pontualidade e assiduidade do aluno em seus compromissos, tanto com a concedente, como com a Escola 

de Administração de Brasília (EAB);  

III – coerência e consistência dos relatórios parciais; 

IV – avaliação da concedente, através do relatório firmado pelo responsável; 

V – relatório final, apresentado conforme as normas da ABNT. 

É considerado aprovado o estagiário que tenha freqüência de 100% nas atividades de Estágio Supervisionado 

e nota igual ou superior a 7,0 (sete) na avaliação efetuada pelo Professor Supervisor com base nos critérios 

estabelecidos no Regulamento do Estágio Supervisionado. No caso de reprovação, por qualquer motivo, o aluno deve 

renovar sua matrícula na atividade de Estágio Supervisionado para o período letivo seguinte. 

A organização das atividades de Estágio Supervisionado conta com equipe composta pelo Coordenador de 

Estágio e pelos Professores Supervisores. 

A seguir é apresentado o Regulamento de Estágio da Escola de Administração de Brasília: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º O presente Regulamento tem por finalidade reger as atividades relativas ao estágio supervisionado no 

âmbito do Curso de Graduação em Administração Pública da Escola de Administração de Brasília – EAB/IDP. 

§1º Para fins deste regulamento, entende-se por estágio supervisionado, conforme o disposto no art. 1º da 

Lei nº 11.788/2009, o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido em ambiente de trabalho, que visa à 

preparação para o trabalho produtivo dos alunos regularmente matriculados no curso de Graduação em 

Administração Pública da EAB/IDP, com o objetivo de aprendizado de competências próprias da atividade profissional 

Fonseca
Realce
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e de aperfeiçoamento pessoal, de maneira contextualizada à formação do perfil de egresso traçado no Projeto 

Pedagógico do Curso.  

§2º Considera-se estágio supervisionado curricular aquele previsto na matriz curricular como componente 

obrigatório, com carga horária própria, cujo cumprimento condiciona a obtenção do diploma, na forma e condições 

estabelecidas neste regulamento e na legislação vigente. 

§3º Considera-se estágio supervisionado não obrigatório aquele desenvolvido pelo aluno como atividade 

opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória, podendo ser aproveitado como atividade complementar, de 

acordo com regulamento específico.  

Art. 2º São os objetivos do Estágio Supervisionado Curricular: 

I – oportunizar o desenvolvimento de competências e o exercício das aptidões necessárias para o 

desempenho profissional; 

II – possibilitar ao aluno vivência real e prática das atividades profissionais, complementando seus 

conhecimentos; 

III – assegurar formação prática que permita ao aluno apreender processos teórico-críticos e operativo-

instrumentais para a formulação de proposições e a mobilização de estratégias para o seu desempenho profissional. 

Art. 3º O Estágio Supervisionado Curricular será desenvolvido nos 7º e 8º semestres do curso de Graduação 

em Administração Pública da EAB/IDP. 

§1º O enquadramento do aluno regularmente matriculado na Graduação seguirá parâmetros estabelecidos 

em norma própria. 

§2º Compete à Coordenação de Graduação, após consulta à Coordenação de Estágio, receber, analisar e 

decidir de maneira definitiva os pedidos de matrícula em Estágio Supervisionado I e Estágio Supervisionado II oriundos 

de alunos não enquadrados nos 7º e 8º semestres do curso. 

Art. 4º O Estágio Supervisionado Curricular é atividade individual que poderá ser realizada em entes e órgãos 

públicos, entes administrativos, entidades privadas ou do Terceiro Setor, legalmente constituídas, desde que 

devidamente conveniada à EAB/IDP por meio do instrumento jurídico competente. 

§1º Para fins de formalização do Estágio Supervisionado Curricular será celebrado Termo de Compromisso de 

Estágio entre o estudante e a parte concedente da oportunidade de estágio, com a interveniência da EAB/IDP por 

intermédio da Coordenação de Graduação. 

§2º São os documentos necessários à celebração do Termo de Compromisso de Estágio: 
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a) carta de apresentação do estagiário;  

b) dados de identificação do estagiário;  

c) plano de estágio com a descrição das atividades de estágio, a integrar o Termo de Compromisso de Estágio 

datado e assinado pelo representante legal da concedente, pelo estagiário e pelo Coordenador ou Coordenador 

Adjunto da Graduação da EAB/IDP. 

 

CAPÍTULO II 

DA COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 

 

Art. 5º A gestão dos convênios, Termos de Compromisso de Estágio e demais atividades inerentes ao Estágio 

Supervisionado Curricular compete à Coordenação de Estágio. 

§1º A Coordenação de Estágio é órgão subordinado à Coordenação de Graduação da EAB/IDP. 

§2º O Coordenação de Estágio é composta pelo Coordenador e pelos Professores Supervisores. 

§3º O Coordenador de Estágio será indicado pelo Coordenador de Graduação e nomeado pela Direção Geral 

da EAB/IDP para mandato de dois anos, facultada a recondução. 

§4º Os Professores Supervisores serão indicados semestralmente pelo Coordenador de Estágio e designados 

pela Coordenação de Graduação da EAB/IDP por meio da atribuição de turma de Estágio Supervisionado I e de Estágio 

Supervisionado II. 

§5º A Coordenação de Graduação poderá delegar outras atividades concernentes a estágio supervisionado, 

curricular ou não obrigatório, não previstas neste regulamento à Coordenação de Estágio. 

 

CAPÍTULO III 

DA MATRÍCULA EM ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Art. 6º São elegíveis à matrícula em Estágio Supervisionado I e Estágio Supervisionado II os alunos que 

estejam enquadrados, respectivamente, no 7º e 8º semestres do Curso de Graduação da EAB/IDP. 
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Art. 7º Ao final de cada semestre, a Coordenação de Estágio divulgará calendário específico e lista com os 

convênios vigentes com fins de realização de Estágio Supervisionado I e II para matrícula no semestre imediatamente 

posterior. 

§1º Uma vez divulgada a lista, a Coordenação de Estágio abrirá prazo para a formulação e homologação dos 

planos de estágio a serem executados no semestre letivo subseqüente  

§2º É dever do aluno que, no semestre letivo subseqüente, seja elegível à matrícula em Estágio 

Supervisionado I e II procurar a Coordenação de Estágio para a formulação e homologação do respectivo plano de 

estágio dentro dos prazos estabelecidos pela Coordenação em calendário específico. 

Art. 8º Os alunos interessados na realização de estágio supervisionado em órgão ou pessoa jurídica não 

conveniada à EAB/IDP poderão apresentar proposta de celebração de convênio à Coordenação de Estágio, que 

analisará a proposta e a remeterá, acompanhada de parecer, à Coordenação de Graduação, que decidirá em caráter 

definitivo se tomará as medidas necessárias à realização do convênio. 

Parágrafo único. A Coordenação de Estágio poderá solicitar ao aluno que apresentar a proposta de 

celebração de convênio os documentos que entender necessários à apreciação da mencionada proposta. 

Art. 9º No período de renovação de matrícula previsto em calendário acadêmico, o aluno com plano de 

estágio homologado pela Coordenação de Estágio deverá proceder à pré-matrícula em Estágio I ou II. 

Art. 10. A confirmação de matrícula em Estágio Supervisionado I e/ou II é condicionada a entrega, pelo aluno, 

do comprovante da realização de pré-matrícula e dos documentos listados no art. 4º, §2º deste regulamento, dentro 

do prazo estabelecido em calendário específico, na Coordenação de Estágio. 

§1º Compete ao aluno coletar a assinatura do representante legal do ente concedente no Termo de 

Compromisso de Estágio, entregando-o na Coordenação de Estágio no prazo determinado em calendário específico. 

§2º Compete à Coordenação de Estágio encaminhar à Secretaria Geral a listagem dos alunos que, observadas 

as demais obrigações contratuais, podem ter as respectivas matrículas em Estágio Supervisionado I e II confirmadas. 

 

CAPÍTULO IV 

DA SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO CURRICULAR 

 

Art. 11. A supervisão, acompanhamento e avaliação do aluno matriculado em Estágio Supervisionado I e/ou II 

são de competência dos Professores Supervisores. 
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§1º A avaliação do desempenho do estagiário será realizada de forma contínua e sistemática durante o 

desenvolvimento do Estágio Supervisionado. 

§2º A avaliação do desempenho do estagiário deverá considerar:  

a) coerência e aplicabilidade do plano de estágio; 

b) pontualidade e assiduidade do aluno em seus compromissos, tanto com a concedente, como com a 

EAB/IDP; 

c) coerência e consistência dos relatórios parciais; 

d) avaliação da concedente, através do relatório firmado pelo responsável; 

e) relatório final, apresentado conforme as normas da ABNT. 

§3º Compete ao Professor Supervisor estabelecer os prazos de entrega, pelo aluno, dos relatórios parciais, do 

relatório final e do relatório elaborado pelo responsável da concedente. 

§4º Os relatórios parciais deverão conter a descrição de todas as atividades realizadas no período 

determinado pelo Professor Supervisor e deverão ser rubricados pelo responsável da concedente. 

§5º O responsável pela concedente, em sua avaliação, declarará também a carga horária efetivamente 

despendida nas atividades de estágio pelo aluno. Seu relatório deverá ser apresentado em papel timbrado, datado e 

assinado. 

§6º O relatório final deverá conter a descrição de todas as atividades realizadas no período letivo, a 

correlação destas atividades com o plano de estágio, apresentação fundamentada das habilidades desenvolvidas ou 

aprimoradas pelo aluno, a carga horária efetivamente cumprida pelo aluno e outras informações consideradas 

relevantes pelo Professor Supervisor.  

§7º Caso entenda necessário, o Professor Supervisor poderá solicitar que o aluno refaça qualquer dos 

relatórios, com base na revisão e apontamentos do professor e/ou do responsável pela concedente.  

Art. 12. É considerado aprovado o estagiário que tenha freqüência de 100% nas atividades de Estágio 

Supervisionado e nota igual ou superior a 6,0 (seis) na avaliação efetuada pelo Professor Supervisor com base nos 

critérios estabelecidos neste Regulamento. 

Parágrafo único. O aluno poderá solicitar revisão de nota relativa à avaliação realizada pelo Professor 

Supervisor, a ser protocolada na Secretaria Geral em prazo determinado em calendário específico. A Secretaria Geral 

encaminhará o pedido para apreciação e deliberação em caráter definitivo pela Coordenação de Estágio. 
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Art. 13. No caso de reprovação, por qualquer motivo, o aluno deve renovar sua matrícula na atividade de 

Estágio Supervisionado para o período letivo seguinte. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 14 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Graduação, após consulta à Coordenação de 

Estágio. 

Art. 15. O presente regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

 

12. Atividades Complementares 

As atividades complementares são organizadas em regulamento específico, elaborado em conjunto e de 

forma colaborativa pela Coordenação do Curso e pelo Núcleo Docente Estruturante – NDE, que busca contemplar 

grande variedade de experiências que permitem aos alunos expandir seus conhecimentos teóricos e práticos e ter 

acesso a outros campos do saber. 

As Atividades Complementares são concebidas com o objetivo de oferecer aos alunos um conjunto 

diversificado de possibilidades ao longo de todo o curso, predominantemente no turno vespertino, em um modelo de 

oferta que se aproxima de um sistema semi-integral. 

Diversas atividades são oferecidas pela EAB, no âmbito de sua proposta de construir uma educação integral, 

que contemple forte inserção dos discentes em pesquisa e extensão. Assim, o aluno poderá cumprir grande parte da 

carga horária prevista (180 horas/aula) em diferentes modalidades desenvolvidas diretamente pela própria EAB, com 

o que se estimula a inserção dos estudantes em atividades de pesquisa e de aperfeiçoamento de sua formação. 

Abre-se espaço, ainda, para o uso da metodologia das oficinas. No bojo das atividades complementares, são 

ofertados cursos para reforço de conteúdos específicos, aprofundamento em matérias de interesse dos alunos, 

revisão de conteúdos, além de pesquisa acadêmica aplicada e outras atividades de natureza acadêmica e cultural. 

Além destas, o modelo adotado abre aos estudantes a possibilidade de buscarem fora da EAB outras 

atividades, inclusive em áreas de conhecimento variadas, sempre com o intuito de aprofundar, de forma sistemática e 

orientada, seu processo formativo. 
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As Atividades Complementares poderão ser desenvolvidas em qualquer semestre ou período letivo, inclusive 

no período de férias escolares, dentro ou fora do turno regular das aulas, sem prejuízo, no entanto, de qualquer das 

atividades de ensino do curso. 

A seguir é apresentado o Regulamento das Atividades Complementares da Escola de Administração de Brasília 

 

REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Estabelece regras para o cômputo das horas de atividades 

complementares do curso de graduação  da Escola de Administração de 

Brasília EAB/IDP. 

 

CONSIDERANDO que a EAB tem por objetivo estimular o conhecimento dos problemas do mundo 

contemporâneo, em especial os nacionais e regionais, qualificando seus egressos para uma participação efetiva no 

desenvolvimento da sociedade brasileira, bem como o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da cultura, 

mediante o incentivo da investigação científica e do trabalho de pesquisa; 

CONSIDERANDO que a EAB almeja o desenvolvimento das competências pessoais e sociais de seus 

alunos; 

CONSIDERANDO que a EAB busca constantemente a integração efetiva de suas atividades na 

comunidade em que está inserida e promover a extensão, aberta à participação do público e estimular a prestação de 

serviços à comunidade. 

CONSIDERANDO que as Atividades Complementares são um instrumento valioso para almejar estes 

objetivos, porque caracterizadas pelo aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, através de 

estudos e práticas independentes presenciais ou a distância, tais como, monitorias, estágios, programas de iniciação 

científica ou de extensão, estudos complementares e cursos realizados em outras áreas afins.  

 

CONSIDERANDO que as Atividades Complementares possibilitam, ainda, o reconhecimento, por 

avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, adquiridas no trabalho ou na educação 

profissional. 
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O Conselho de Administração, Ensino, Pesquisa e Extensão - Consaepe, no uso de suas atribuições 

regimentais,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Atividades Complementares são um componente curricular obrigatório para colação de grau do discente, com 
as cargas horárias inseridas nas estruturas curriculares dos respectivos cursos; 
 

Art. 2º A realização dessas atividades dependerá exclusivamente da iniciativa e da dinamicidade do aluno, devendo 
este buscar as atividades que mais lhe interessam  desenvolver. 
 
Parágrafo único. A EAB/IDP poderá, de acordo com sua conveniência, oferecer atividades que auxiliem o aluno a 
atingir a carga horária mínima exigida. 
 

Art. 3º As atividades complementares deverão ser desenvolvidas em espaços de tempo que não conflitem com a 
grade de horários das aulas na graduação. 
 

Art. 4º As Atividades Complementares são de livre escolha do aluno, nos termos descritos no Anexo I desta Portaria. 
 

§1° As atividades são divididas em 11 grupos, cada qual com uma carga horária máxima que o aluno poderá cumprir. 
 
§ 2° A escolha entre os grupos de atividades é livre, não sendo necessário realizar atividades em todos os grupos. 
 

§ 3° Não serão computadas as horas que ultrapassem o limite máximo estabelecido para cada grupo de atividades.  
 

§ 4º As atividades deverão ser realizadas durante o período do curso, não sendo possível o aproveitamento de 
atividades que o aluno tenha concluído antes do ingresso na graduação.  
 

Art. 5º O aluno deverá integralizar um total de 150 horas (180h/a) de atividades complementares.  
 

Art. 6º Para o cômputo das atividades complementares o aluno deverá preencher a ficha de atividade complementar, 
anexa a este Regulamento, disponível na Secretaria, à qual deverá juntar documentação comprobatória da realização 
das atividades quando necessária.  
 

§ 1° Caberá à Coordenação do Curso a análise do cumprimento dos requisitos exigidos para cada um dos grupos de 
atividades, conforme Anexo I, respondendo fundamentadamente ao requerimento apresentado. 
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§ 2° Autoriza-se à Coordenação a delegação desta atividade a órgão específico, gestor das atividades complementares, 
depois que criado na estrutura organizacional da EAB. 
 
Art. 7° O lançamento e acompanhamento das atividades já cumpridas se dará por meio do sistema RM. 
 
Art. 8° Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Graduação da EAB/IDP. 
 
Art. 9º Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação.  

GRUPO ATIVIDADES DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

CH 

Max. 

(h/aula) 

I 

Disciplinas extracurriculares, 
oferecidas pelas escolas mantidas pelo IDP 
(EAB e EDB) ou outras instituições de ensino 
superior. 

Participação em disciplinas 
modulares de cursos de graduação e pós-
graduação lato sensu com afim à 
Administração Pública que não sejam 
equivalentes às disciplinas constantes na 
matriz curricular. 

80 

 

II 

Disciplina do curso de Administração 
Pública, cursada em outra IES, e cujo 
aproveitamento fora negado por 
incompatibilidade com a estrutura curricular 
da EAB. 

Disciplinas que integrem a matriz 
curricular da IES de origem. 

80 

III 
Participação em projetos de 

pesquisa ou iniciação científica. 

Participação de grupos de pesquisa 
certificados pelo IDP junto ao CNPQ. (2hs 
por encontro) 

60 

Participação em grupo de estudos e 
pesquisa promovidos pela EAB. (2hs por 
encontro) 

Participação de grupos de 
pesquisa/estudo de outras instituições de 
ensino superior, inclusive EDB, desde que 
apresentado certificado de participação 
assinado pelo professor coordenador e 
relatório dos encontros. (2hs por encontro) 

Publicação de artigo científico em 
periódico classificado no sistema qualis 
(20hs por artigo) 

Participação, como palestrante, em 
seminários e congressos, para relatar 
pesquisa científica desenvolvida. 
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Participação no laboratório de 
pesquisa/CEPES. (20hs) 

IV 
Cursos de extensão na área de 

interesse do curso ou de atualização cultural 
ou científica 

Participação em cursos de extensão 
presencial oferecidos pela EAB/IDP e outras 
instituições de ensino superior. 

60 Participação em cursos do IDP-
online, ou em cursos EAD de outras IES. 

Participação em cursos de idiomas.  

V Eventos diversos na área do curso 

Palestras 

100 

Seminários 

Congressos 

Simpósios 

Aulas Magnas 

Simulados 

VI 
Assistência a defesas de 

monografias, de dissertações de mestrado ou 
teses de doutorado, na área do curso. 

2 horas por defesa 20 

 

VII Extensão Solidária 

Participação em atividades 
extracurriculares de assistência ou 
assessoria, na área do Curso, a populações 
carentes ou de baixa renda, diretamente ou 
por intermédio de associações ou sindicatos, 
mediante convênio com a Escola de 
Administração de Brasília – EAB 

60 

 

Participação de projetos de 
extensão da EAB vinculados ao selo de 
responsabilidade social 

Realização de trabalho voluntário, 
desde que apresentado certificado de 
participação assinado pelo coordenador do 
projeto e relatório das atividades 
desenvolvidas. 

Promoção de atividades artísticas, 
culturais e desportivas 

Divulgação do conhecimento por 
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intermédio de cursos e seminários abertos à 
comunidade 

Criação literária, artística e 
científica e especulação filosófica. 

VIII Representação estudantil 

Composição da diretoria eleita do 
Centro Acadêmico, representação discente 
de turma (titular e vice) e exercício de 
mandato como integrante eleito de órgão 
colegiado da EAB. 

(20 horas por cada representação) 

60 

IX Monitoria 

Realização de monitoria, em sala de 
aula, devidamente acreditada pelo IDP, nos 
termos do regulamento próprio. 

(20 horas por cada monitoria, 
limitada a uma por semestre) 

80 

X 
Estágio conveniado não 

supervisionado e extracurricular 

Realização de estágio 
extracurricular em instituição conveniada 
direta ou indiretamente com a EAB, desde 
que não aproveitado para fins de prática 
jurídica. 

80 

XI 
Cursos de extensão em instituições 

de ensino estrangeiras conveniadas à EAB  
30 

 

 

13. Corpo Discente 

 

13.2. Atenção ao discente 

 

O aluno da EAB tem a sua disposição um sistema eletrônico de Intranet com todas as informações 

necessárias para a condução do seu curso: disciplinas, horários, locais, disponibilidade de vagas, notas, material 

didático, perfil dos professores, disciplinas ministradas, matrícula on-line e pagamento de mensalidade. 

Independente das facilidades da Internet, a estrutura de atendimento pessoal está disponível ao aluno, na 

Secretaria Acadêmica, Coordenação de Curso e Biblioteca, além dos canais da Comissão Própria de Avaliação – CPA e 

Ouvidoria. 
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13.3. Mecanismos de Nivelamento 

 

Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos ingressantes, a Escola de Administração de 

Brasília – EAB oferece diversas atividades alternativas para o nivelamento do corpo discente em conhecimentos que 

representem pré-requisitos para o acompanhamento de seu Curso de Administração Pública. Estas se materializam 

em disciplinas regulares da matriz curricular e atividades complementares, por meio das quais são oferecidas 

oportunidades para os alunos reverem e aprofundarem noções de português, matemática, administração pública, 

conhecimentos gerais, entre outros. 

O Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP, através de suas diversas atividades educacionais e de 

convênios com instituições parceiras, dá suporte ao desenvolvimento de cursos de nivelamento compatíveis com as 

prioridades de cada curso. Dessa forma, outros conteúdos podem ser apresentados para nivelamento dos alunos de 

acordo com necessidades individuais detectadas. 

 

13.4. Apoio Psicopedagógico 

 

A Escola de Administração de Brasília – EAB conta com um Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP, dotado 

do necessário regulamento, elaborado pela Direção-Geral e aprovado pelas instâncias competentes, e coordenado por 

um profissional devidamente habilitado, com o objetivo de desenvolver um trabalho de aconselhamento e orientação 

psicopedagógica para orientar os alunos referentes a questões tanto de ordem educacionais quanto emocionais.  

O NAP tem como objetivo ouvir, conhecer e orientar os estudantes no acelerado processo de transformações 

que ocorre durante o período universitário, fase que, segundo muitos autores, demarca o início da vida adulta, pois 

remete a escolha profissional, definição da identidade ocupacional. Neste sentido, questões como o grande leque de 

possibilidades profissionais e as novas exigências do mercado, somando-se com a ansiedade dos familiares e as 

próprias inquietações pessoais, devem ser melhor analisadas.  

Sendo assim, o trabalho que se desenvolve através do NAP corrobora com o diferencial institucional, ao 

preocupar-se em proporcionar aos alunos da EAB um espaço de escuta onde suas angústias e dúvidas são orientadas, 

apontando novas veredas no seu processo de formação. 

13.5. Atendimento Extraclasse 

O atendimento extraclasse será realizado pela Coordenação de Curso, pelos membros do Núcleo Docente 

Estruturante, pelos professores com jornada semanal específica para esse atendimento ao aluno, assim como pelo 

Núcleo de Apoio Psicopedagógico. Esse atendimento é personalizado e individual, realizado mediante a prática de 

“portas abertas” onde cada aluno pode, sem prévia marcação, apresentar suas dúvidas. 

Com o objetivo de aproximar o contato dos alunos, a Coordenação do Curso mantém horários disponíveis 
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para atendimento, em especial pela Coordenação-Adjunta, de forma a lidar prioritariamente com o atendimento ao 

aluno e a demandas do corpo discente em geral.  

Monitoria 

A Escola de Administraçãode Brasília mantém um Programa de Monitoria, nele admitindo alunos regulares 

selecionados pelos cursos e designados pelo Coordenador de Graduação dentre os alunos que tenham demonstrado 

rendimento satisfatório na disciplina, bem como aptidão para atividades auxiliares de ensino e pesquisa. 

A monitoria não implica vínculo empregatício e é exercida sob a orientação de um professor, vedada a 

utilização do monitor para ministrar aulas teóricas ou práticas correspondentes à carga horária regular de disciplina 

curricular. 

13.6. Participação em Centro Acadêmico 

O corpo discente terá como órgão de representação o Centro Acadêmico, regido por estatuto próprio, por ele 

elaborado e aprovado conforme a legislação vigente. 

A representação terá por objetivo promover a cooperação da comunidade acadêmica e o aprimoramento da 

Escola de Administração de Brasília. 

Compete ao Centro Acadêmico indicar os representantes discentes, por meio de consulta à comunidade 

discente, com direito a voz e voto, nos órgãos colegiados da EAB, vedada a acumulação. 

Nos termos do Regimento Geral da Escola de Administração de Brasília, o corpo discente tem assento no 

Colegiado e no CONSAEPE, por meio de representantes escolhidos pelos alunos. Além disso, há representante 

discente na Comissão Própria de Avaliação, indicado pelos alunos. 

13.7. Ouvidoria 

A Ouvidoria está acessível a toda comunidade acadêmica (professores e alunos), corpo técnico administrativo 

e qualquer membro da comunidade para colher informações, sugestões e questionamentos. O acesso se faz por e-

mail institucional: ouvidoria.eab@idp.edu.br. 

Compete à Ouvidoria receber o e-mail e encaminhá-lo ao setor da Instituição responsável pela solução ou 

esclarecimento pertinente. Todos os setores da EAB devem prestar as informações necessárias requeridas pela 

Ouvidoria, que faz o acompanhamento do registro até o deslinde da questão. 

Observa-se que a simples iniciativa de solicitar a atuação da Ouvidoria constitui um meio efetivo de solução 

de problemas na Instituição, agilizando o seu tratamento e aproximando o usuário e os órgãos da instituição. 

Além disso, é fonte de informação para a Direção da EAB sobre questões relevantes da vida institucional, 

propiciando a adoção de medidas preventivas e corretivas, possibilitando o constante aprimoramento de suas práticas 

e rotinas. 
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13.8. Acompanhamento de Egressos 

 O Programa de Acompanhamento de Egressos se estrutura em dois eixos: i) fornecer dados para o 

aperfeiçoamento institucional, o aprimoramento e a atualização dos cursos de graduação e pós-graduação; e ii) 

oferecer suporte aos egressos da instituição e estimular a criação de redes de trabalho e contato.  

Por meio da coleta de dados referentes à vida acadêmica e profissional do egresso, bem como de suas 

experiências no mercado de trabalho, é possível avaliar o êxito da IES no cumprimento de seus objetivos 

institucionais. Cumpre ao Programa do Egresso acompanhar o resultado dos alunos nas provas do ENADE. 

Na perspectiva do egresso, a participação do programa confere ao egresso a possibilidade de fortalecer e 

ampliar sua rede profissional e receber periodicamente informações a respeito das atividades acadêmicas e iniciativas 

promovidas pela Instituição para a sua constante atualização profissional. 

 De maneira sintética, é possível enumerar as seguintes finalidades do Programa: 

 ·     acompanhar e avaliar aspectos relacionados à inserção dos egressos no mercado de trabalho; 

·      obter, junto aos ex-alunos, elementos que identifiquem níveis de qualidade dos cursos; 

·      avaliar o desempenho da Instituição, por meio do desenvolvimento profissional de seus ex-alunos; 

·   criar um Banco de Dados dos egressos, contendo informações pessoais, acadêmicas, profissionais e outras 

adicionais, que possibilitem o acompanhamento das ações do Programa, bem como a atualização das fontes de 

comunicação com ex-alunos; 

·      realizar cursos e eventos, articulando a integração dos egressos com a Graduação, a Coordenação de Pós-

Graduação e Programa de Mestrado, por meio de convites para proferir palestras ou ministrar oficinas e cursos de 

extensão; 

·     identificar, junto empresas, órgãos públicos, privados e organizações não-governamentais os critérios de 

seleção e contratação, para melhor capacitar os futuros profissionais egressos da instituição. 

·      elaborar questionário para que o egresso avalie a EAB e seus cursos; 

·      implantar Banco de Dados. 
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III. ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 

1. Núcleo Docente Estruturante 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) constitui-se de um grupo de docentes do curso, com atribuições 

acadêmicas de acompanhar o processo de concepção, consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico do 

Curso de Graduação em Administração Pública, em colaboração com o Colegiado de Curso.  

A Escola de Administração de Brasília, em atendimento ao disposto na Resolução CONAES nº 01/2010, por 

meio do seu órgão colegiado superior, normatizou o funcionamento do NDE, definindo suas atribuições e os critérios 

de constituição, atendidos, no mínimo, os seguintes:  

· Ser constituído por um mínimo de 05 (cinco) professores pertencentes ao corpo docente do curso;  

· Ter 100% de seus membros com titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu;  

· Ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, sendo pelo menos 20% em tempo 
integral;  

· Assegurar estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de modo a assegurar continuidade no processo 
de acompanhamento do curso.  

São atribuições do NDE do Curso de Graduação em Administração Pública da Escola de Administração de 
Brasília: 

I – construir e acompanhar o Projeto Pedagógico do Curso;  
II – contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 
III – zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino 
constantes na matriz curricular; 
IV – zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso; 
V – indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas 
das necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas 
públicas relativas à área de conhecimento do curso; 
VI – acompanhar os resultados no ensino-aprendizagem do Projeto Pedagógico de Curso;  
VII – revisar ementas e conteúdos programáticos;  
VIII – indicar cursos a serem ofertados como forma de nivelar o aluno ingressante ou reforçar o 
aprendizado;  
IX – propor ações em prol de melhores resultados no ENADE e no CPC;  
X –  atender aos discentes do curso.  

O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Graduação em Administração Pública da Escola de Administração 
de Brasília é composto por 05 (cinco) docentes do curso, incluindo o Coordenador de Curso, ao qual cabe presidir e 
gerenciar todas as atividades do NDE. 

O NDE está constituído por docentes que exercem a liderança acadêmica no âmbito do curso, percebida na 
produção de conhecimentos na área, no desenvolvimento do ensino, e em outras dimensões entendidas como 
importantes. 

No quadro a seguir é apresentada a relação nominal dos professores que compõem o Núcleo Docente 
Estruturante, seguida da titulação máxima e do regime de trabalho.  
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NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE  

DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 
PROFESSOR TITULAÇÃO MÁXIMA REGIME DE TRABALHO 

Leonardo Socha Rondeau Reisman Mestrado Parcial 
Olívia Rocha Freitas Doutorado Parcial 

Alexander Cambraia Nascimento Vaz Doutorado Parcial 
José Luiz Rossi Júnior Doutorado Integral 

Leonardo Ferreira de Oliveria Mestrado Parcial 
 

Conforme pode ser observado no quadro apresentado, 100% dos docentes possuem titulação acadêmica em 
programas de pós-graduação stricto sensu reconhecidos pela CAPES ou revalidada por universidades brasileiras com 
atribuição legal para essa revalidação.  

Todos os professores do Núcleo Docente Estruturante têm previsão de contratação em regime de tempo 
integral ou parcial, sendo 20% em regime de tempo integral. 

A Escola de Administração de Brasília investiu na composição de um Núcleo Docente Estruturante com 
professores que possuam uma dedicação preferencial, cujo resultado é a construção de uma carreira assentada em 
valores acadêmicos, ou seja, titulação e produção científica. Isso, com certeza, contribui para a estabilidade docente e 
o estímulo à permanência dos integrantes do Núcleo Docente Estruturante. Neste sentido, a Escola de Administração 
de Brasília busca manter uma relação duradoura e perene entre si e o corpo docente, sem as altas taxas de 
rotatividade que dificultam a elaboração, com efetiva participação docente, de uma identidade institucional.    

2. Coordenação de Curso 

A Coordenação de Curso, a cargo do Coordenador de Curso e do Coordenador-Adjunto, é o órgão de 
administração, coordenação e fiscalização executiva das atividades do curso, subordinado à Diretoria-Geral. 

O Coordenador de Curso é designado pelo Diretor, dentre os professores do curso, para mandato de 02 (dois) 
anos, permitida a sua recondução. Em suas faltas ou impedimentos, o Coordenador de Curso será substituído pelo 
Coordenador-Adjunto designado pelo Diretor. 

Compete ao Coordenador de Curso:  

I – convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso; 
II – representar a Coordenadoria de Curso perante as autoridades e órgãos da EAB; 
III – elaborar o horário acadêmico do curso e fornecer à Diretoria os subsídios para a organização 
do Calendário Acadêmico; 
IV – orientar, coordenar e supervisionar as atividades do curso; 
V – fiscalizar a observância do regime acadêmico e o cumprimento dos programas e planos de 
ensino, bem como a execução dos demais projetos da Coordenadoria; 
VI – acompanhar e autorizar estágios curriculares e extracurriculares no âmbito de seu curso; 
VII – homologar aproveitamento de estudos e propostas de adaptações de curso; 
VIII – exercer o poder disciplinar no âmbito do curso; 
IX – executar e fazer executar as decisões do Colegiado de Curso e as normas dos demais órgãos 
da EAB; e, 
X – exercer as demais atribuições previstas neste Regimento e aquelas que lhe forem atribuídas 
pelo Diretor e demais órgãos da EAB. 
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3. Titulação Acadêmica 

A Coordenação do Curso de Graduação em Administração está sob a responsabilidade do professor Leonardo 
Socha Rondeau Reisman, Graduado em Administração (2007) e Mestre em Ciência Política, ambos pela Universidade 
de Brasília – UnB (2016), possuindo especializaão em Políticas Públicas pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais 
– IBMEC (2009). 

O professor Leonardo Socha Rondeau Reisman, vinculado à EAB em regime parcial, possui quase uma década 
anos de experiência profissional e 03 anos de experiência no magistério superior, na graduação, na pós-graduação em 
sentido amplo e restrito (mestrado), na sua área de formação. 

A EAB dispõe, ainda, de Coordenação Adjunta, que é exercida pelo Professor Henrique de Faria. 

O Professor Henrique de Faria é licenciado em Matemática pela Universidade de Brasília (2007), especialista 
em Gestão Escolar pelo Centro Universitário Barão de Mauá (2015) e Mestrando em Administração Pública pelo 
Instituto Brasiliense de Direito Público.  

A Coordenação do Curso possui uma formação que lhe permite ter domínio do desenvolvimento do Projeto 
Pedagógico do Curso. 

4. Experiência Profissional, no Magistério Superior e de Gestão Acadêmica 

O Professor Leonardo Socha Rondeau Reisman (Coordenador do Curso) possui experiência profissional e de 
magistério superior, na graduação e na pós-graduação lato sensu, na sua área de formação. 

Possui também experiência em gestão acadêmica. 

· Tempo de Experiência Profissional = 09 anos 
· Tempo de Experiência no Magistério Superior = 03 anos 
· Tempo de Experiência de Gestão Acadêmica = 06 meses 

O Professor Henrique de Faria (Coordenador-Adjunto) possui experiência profissional e de gestão acadêmica, 
na sua área de formação.  

· Tempo de Experiência Profissional = 12 anos 
· Tempo de Experiência no Magistério Superior = 01 ano 
· Tempo de Experiência de Gestão Acadêmica = 02 anos 

 

5. Regime de Trabalho do Coordenador do Curso 

O regime de trabalho do professor Leonardo Socha Rondeau Reisman é de tempo parcial, com 20 horas de 
atividades semanais, sendo reservadas horas para a coordenação, administração e condução do Curso de Graduação 
em Administração. 

O regime de trabalho do Professor Henrique de Faria é de tempo parcial, com 20 horas de atividades 
semanais.  

 

 

6. Composição e Funcionamento do Colegiado de Curso 

A coordenação didática do curso está a cargo de um Colegiado de Curso, constituído pelo Coordenador do 
Curso, seu presidente, por cinco representantes docentes, escolhidos pelo Colegiado, na última sessão do ano letivo, 
entre os voluntários, ou, não os havendo, por indicação, e por 01 (um) representante do corpo discente. O 
representante do corpo discente deve ser aluno do curso, indicado por seus pares. 

De acordo com o Regimento da Escola de Administração de Brasília, compete ao Colegiado de Curso: 
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I - discutir as propostas do Núcleo Docente Estruturante de fixar o perfil do curso e das diretrizes gerais das 
disciplinas, com suas ementas e respectivos programas; 

II - discutir as propostas do Núcleo Docente Estruturante e elaborar o currículo do curso e suas alterações, com 
indicação das disciplinas e respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes curriculares emanadas do Poder 
Público e do Consaepe; 

III - promover a avaliação do curso, fornecendo subsídios para a Comissão Própria de Avaliação; 

IV - sugerir projetos de extensão e de educação continuada; 

V - zelar pela qualidade do ensino dos cursos e auxiliar a avaliação interna deles; 

VI - colaborar com os demais órgãos da EAB no âmbito de sua atuação;  

VII - exercer outras atribuições de sua competência, em conformidade com o respectivo Regulamento. 

 

7. CORPO DOCENTE 

7.1.  Titulação do corpo docente do curso 

O corpo docente do Curso de Graduação em Administração é integrado por 18 professores, sendo: 4 
doutores (19%), 13 mestres (62%) e 04 especialistas (19%). Portanto, 81% dos docentes têm titulação obtida em 
programas de pós-graduação stricto sensu. 

TITULAÇÃO MAIOR QUANTIDADE PERCENTUAL 

Doutorado 07 43,75% 

Mestrado 07 43,75% 

Especialização 02 12,5% 

TOTAL 17 100,0% 

DOUTORADO + MESTRADO 14 87,5% 

 

7.2.Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores 

O percentual de doutores do Curso de Graduação em Administração Pública é de 41,18%. 

 

7.3. Regime de trabalho do corpo docente do curso 

O corpo docente do Curso de Graduação em Administração é integrado por 21 professores, sendo 04 (19%) 
contratados em regime de tempo integral, 05 (24%) em regime de tempo parcial e 12 (57%) horistas. 

Portanto, 81,25% dos docentes do curso são contratados em regime de tempo parcial ou integral. 

REGIME DE TRABALHO QUANTIDADE PERCENTUAL 

Tempo Integral 01 6,25% 
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Tempo Parcial 10 62,5% 

Horista 05 31,25% 

TOTAL 16 100,0% 

TEMPO INTEGRAL + TEMPO PARCIAL 12 68,75% 

 

NOME DO DOCENTE REGIME DE TRABALHO 

ALEXANDER CAMBRAIA NASCIMENTO VAZ Parcial 

BRUNO MAGALHAES DABADIA Parcial 

FELIPE GUIMARÃES CÔRTES Parcial 

FERNANDO BOARATO MENEGUIN Parcial 

GILMAR FERREIRA MENDES Sócio (dedicação parcial) 

JOAO TRINDADE CAVALCANTE FILHO Parcial 

JOSÉ OSWALDO CÂNDIDO JÚNIOR Horista 

JOSÉ ROSSI JÚNIOR Integral 

LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA Horista 

LEONARDO SOCHA REISMAN Parcial 

OLÍVIA ROCHA FREITAS Parcial 

PAULO ALEXANDRE BATISTA CASTRO Parcial 

PEDRO LUCAS DE MOURA PALOTTI Horista 

RICARDO SAMPAIO DA SILVA FONSECA Horista 

SÉRGIO RICARDO DE BRITO GADELHA Horista 

THIAGO COSTA MONTEIRO CALDEIRA Parcial 
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7.4. Experiência profissional do corpo docente 

No que se refere à experiência profissional (excluída as atividades no magistério superior) a EDB, ao 
selecionar os professores para o Curso de Graduação em Direito, assumiu como compromisso priorizar a contratação 
de profissionais com experiência profissional. 

É possível perceber que 100% dos docentes têm, pelo menos, dois (02) anos de experiência de trabalho 
profissional. 

 

NOME DO PROFESSOR 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL 

(EM ANOS) 

ALEXANDER CAMBRAIA NASCIMENTO VAZ 13 

BRUNO MAGALHAES DABADIA 09 

FELIPE GUIMARÃES CÔRTES 09 

FERNANDO BOARATO MENEGUIN 22 

GILMAR FERREIRA MENDES 37 

JOAO TRINDADE CAVALCANTE FILHO 08 

JOSÉ OSWALDO CÂNDIDO JÚNIOR 21 

JOSÉ ROSSI JÚNIOR 20 

LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 10 

LEONARDO SOCHA RONDEAU REISMAN 09 

OLÍVIA ROCHA FREITAS 15 

PAULO ALEXANDRE BATISTA CASTRO 14 

PEDRO LUCAS DE MOURA PALOTTI 09 

RICARDO SAMPAIO DA SILVA FONSECA 10 

SÉRGIO RICARDO DE BRITO GADELHA 18 

THIAGO COSTA MONTEIRO CALDEIRA 10 
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7.5. Experiência no exercício da docência na educação básica 

Não se aplica. 

 

7.6. Experiência de magistério superior do corpo docente 

No que se refere à experiência profissional, a Instituição, ao selecionar os professores para o curso, assumiu 
como compromisso priorizar a contratação de profissionais com experiência no magistério superior. 

A experiência profissional no magistério possibilita ao professor uma atuação segura, focada na 
aprendizagem dos alunos e integrada à proposta pedagógica da Instituição (tanto na dimensão do coletivo como na 
dimensão do profissional). 

75% dos docentes têm, pelo menos, três (03) anos de experiência de magistério superior. 

NOME DO PROFESSOR 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA DE 
MAGISTÉRIO SUPERIOR 

(EM ANOS) 

ALEXANDER CAMBRAIA NASCIMENTO VAZ 10 

BRUNO MAGALHAES DABADIA 01 

FELIPE GUIMARÃES CÔRTES 0,5 

FERNANDO BOARATO MENEGUIN 05 

GILMAR FERREIRA MENDES 20 

JOAO TRINDADE CAVALCANTE FILHO 07 

JOSÉ OSWALDO CÂNDIDO JÚNIOR 19 

JOSÉ ROSSI JÚNIOR 11 

LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 03 

LEONARDO SOCHA RONDEAU REISMAN 03 

OLÍVIA ROCHA FREITAS 11 

PAULO ALEXANDRE BATISTA CASTRO 05 

PEDRO LUCAS DE MOURA PALOTTI 0 

RICARDO SAMPAIO DA SILVA FONSECA 03 
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SÉRGIO RICARDO DE BRITO GADELHA 15 

THIAGO COSTA MONTEIRO CALDEIRA 2 

 

7.7 Relação entre o número de docentes e o número de estudantes 

Não se aplica. 

 

7.8. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica 

Os professores do Curso de Graduação em Administração Pública têm produções nos últimos três anos. 

Conforme destacado anteriormente, em cumprimento à sua Missão Institucional, o IDP tem realizado 
estudos e pesquisas na área de Administração Pública, incentivando a participação regular de discentes e docentes em 
atividades curriculares como defesa de dissertação, congressos de âmbito internacional e nacional, seminários, 
conversação, palestras, entre outros eventos científicos, tornando-se assim um foro aberto de difusão e de debates de 
teses e de ideias no âmbito da Administração Pública. 

O Centro de Pesquisa da Escola de Administração de Brasília – CEPES - é o órgão da Escola de Administração 
de Brasília – EAB que tem como função principal o aprimoramento da pesquisa e extensão no âmbito da EAB/IDP, 
desempenhando o papel de integrar a graduação, a pós-graduação lato sensu e o mestrado, de forma a promover o 
diálogo construtivo entre todos. 

 

8. INFRAESTRUTURA 

8.1. Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral - TI 

O Curso de Graduação em Direito dispõe de gabinetes de trabalho equipados, para o Coordenador do Curso e 
para os integrantes do NDE, para os docentes em tempo integral e docentes em tempo parcial, segundo a finalidade 
de utilização, com computador conectado à internet, impressora, telefone, e atendem aos requisitos de dimensão, 
limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade necessários à atividade desenvolvida, 
permitindo a adequada permanência do corpo docente na Instituição. 

 

8.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 

A Coordenadoria do Curso de Graduação em Administração funciona em uma sala exclusiva, bem 
dimensionada e dotada de isolamento acústico, iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, 
atendendo às condições de salubridade. Possui microcomputador com acesso à Internet. 

O pessoal técnico de apoio à Coordenação do Curso é composto por auxiliares administrativos que possuem 
habilidades para os serviços específicos e o atendimento aos alunos e aos professores. 

 

8.3. Sala de professores 

A sala de professores é bem dimensionada e dotada de isolamento acústico, de iluminação, de ventilação, de 
mobiliário e de aparelhagem específica, atendendo às condições de salubridade necessárias. Há microcomputadores 
conectados a Internet, mesas, cadeiras e armários. São disponibilizados gabinetes de trabalho para a Coordenação de 
Curso e para os integrantes do NDE, professores de tempo integral e professores de tempo parcial, todos equipados 
com microcomputadores conectados à Internet. 
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8.4. Salas de aula 

A Escola de Administração de Brasília - EAB possui uma infraestrutura com salas de aulas bem dimensionadas, 
considerando a quantidade e o número de alunos por turma, dotadas de isolamento acústico, iluminação, ventilação, 
mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as condições de salubridade. 

As salas de aula possibilitam o conforto e a comodidade necessários às atividades desenvolvidas. 

 

8.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática 

Os alunos podem acessar os equipamentos de informática na biblioteca e nos laboratórios de informática. Na 
biblioteca, há microcomputadores interligados em rede de comunicação científica (Internet). 

Os laboratórios de informática estão equipado com microcomputadores, impressora e no-break. Todos os 
equipamentos encontram-se interligados em rede e com acesso à Internet. 

A comunidade acadêmica tem acesso livre aos laboratórios de informática no horário de funcionamento, 
exceto quando estiverem reservado para a realização de aulas práticas por algum professor da Escola de 
Administração de Brasília - EAB. 

O espaço físico é adequado ao número de usuários, às atividades programadas e ao público ao qual se 
destina. Todos os espaços físicos da infraestrutura da Escola de Administração de Brasília - EAB estão adaptados aos 
portadores de necessidades especiais 

 A Escola de Administração de Brasília - EAB investe na expansão e na atualização dos recursos de 
informática, na aquisição de recursos multimídia e na utilização de ferramentas de tecnologia da informação. Para 
tanto, é destinado percentual de sua receita anual para a aquisição de equipamentos, microcomputadores e 
softwares utilizados em atividades práticas e laboratórios dos cursos oferecidos. O planejamento econômico-
financeiro é elaborado de modo a garantir a compatibilidade entre as ações planejadas e os investimentos necessários 
à sua viabilização. Visando assegurar a compatibilidade entre receitas e investimentos necessários à implantação do 
projeto institucional, previsto no PDI, a Mantenedora aporta, quando necessário, recursos a essa destinação. 

 

8.6. Bibliografia básica 

Os componentes curriculares ministrados no Curso de Graduação em Administração Pública possuem títulos 
indicados para a bibliografia básica, com no mínimo três títulos por unidade curricular, disponibilizados na biblioteca 
em proporção adequada de exemplares por vagas anuais autorizadas de todos os cursos que efetivamente utilizam o 
acervo, devidamente tombados junto ao patrimônio da Escola de Administração de Brasília - EAB. 

Foram adquiridos títulos e exemplares em número suficiente para atender à proposta pedagógica do curso. A 
bibliografia básica foi recomendada pelos docentes responsáveis pelos componentes curriculares, supervisionada pela 
Coordenação do Curso de Graduação em Administração Pública. O Núcleo Docente Estruturante do Curso colabora na 
atualização bibliográfica do curso. 

 

8.7. Bibliografia complementar 

A bibliografia complementar dos componentes curriculares foi adquirida de acordo com o número de títulos 
e exemplares necessários para atender suficientemente a proposta pedagógica do Curso de Graduação em 
Administração Pública. A bibliografia complementar está devidamente tombada junto ao patrimônio da Escola de 
Administração de Brasília - EAB. A bibliografia complementar atua como um acervo complementar na formação dos 
alunos. 
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A bibliografia foi recomendada pelos docentes responsáveis pelos componentes curriculares, supervisionada 
pela Coordenação do Curso. O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Graduação em Administração Pública 
colabora na atualização bibliográfica. 

 

8.8. Periódicos especializados 

O acervo do Curso de Graduação em Administração Pública conta com assinatura corrente de títulos de 
periódicos que atendem às necessidades acadêmico-científicas do curso. Além das assinaturas de periódicos, a 
Instituição viabiliza aos alunos o acesso aos periódicos disponíveis livremente no site da CAPES e no portal Hein Online 

 Para o Curso de Graduação em Administração Pública, a Escola de Administração de Brasília - EAB mantém a 
assinatura de periódicos especializados, indexados e correntes, sob a forma impressa ou informatizada, atualizados, e 
que abrangem as principais áreas temáticas, estando também distribuídos entre as principais áreas do curso. 

 

8.9. Laboratórios didáticos especializados: quantidade 

O laboratório sespecífico do Curso de Graduação em Administração Pública é o Laboratório de Informática. 

Os ambientes disponibilizados para o Curso de Graduação em Administração Pública visam atender as 
necessidades das atividades práticas de formação do aluno, em consonância com a proposta do curso e com o 
número de alunos matriculados. As normas de funcionamento, utilização e segurança laboratorial estabelecem as 
principais medidas que se fazem necessárias para melhor utilização dos laboratórios. 

Todos os usuários dos laboratórios devem seguir cuidadosamente as regras e as normas de segurança 
implementadas e conhecer a localização e funcionamento dos equipamentos de emergência e extintores de incêndio 
instalados. 

Todos os alunos e todas as atividades práticas de formação são atendidos pela quantidade de laboratórios 
disponíveis para o Curso de Graduação em Administração Pública, que possuem quantidade de equipamentos 
estabelecida de acordo com os espaços físicos disponibilizados e vagas pretendidas/autorizadas. 

A Escola de Administração de Brasília - EAB adota mecanismos de manutenção, conservação e calibração que 
asseguram o funcionamento permanente e otimizado dos recursos disponibilizados. 

Os materiais permanentes e de consumo estão disponíveis para atender às atividades práticas planejadas, 
necessárias à formação e em quantidade compatível com o número de alunos. 

A Coordenadoria de Curso de Graduação em Administração Pública juntamente com os docentes executam o 
planejamento e o controle do uso dos laboratórios, que se destinam ao atendimento das atividades práticas 
requeridas pela formação dos alunos. 

 

8.10. Laboratórios didáticos especializados: qualidade 

A Escola de Administração de Brasília - EAB possui infraestrutura adequada ao desenvolvimento qualificado 
das atividades do Curso de Graduação em Administração Pública, disponibilizando para as aulas do curso os seguintes 
laboratórios: Laboratório de Informática I e o Laboratório de Informática II, com os equipamentos e os materiais 
necessários ao seu funcionamento. 

Os laboratórios foram montados com equipamentos modernos, para possibilitar a realização de ensino 
prático de qualidade. As normas e procedimentos de segurança e a proteção ambiental pertinentes estão divulgados 
em locais estratégicos da Instituição, que permitem sua visualização e facilitando seu conhecimento e aplicação pela 
comunidade acadêmica. 

As instalações e os equipamentos atendem às normas de segurança. Ademais, os docentes do curso são 
estimulados a abordar aspectos de segurança e proteção no desenvolvimento dos componentes curriculares. 
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Os materiais permanentes e de consumo estão disponíveis para atender ao planejamento das atividades 
práticas requeridas pela formação e em quantidade compatível com o número de alunos. 

 

8.11.Laboratórios didáticos especializados: serviços 

Não se aplica. 
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ANEXO I 

REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Regulamenta o Trabalho de Conclusão de 

Curso da Graduação da Escola de 

Administração de Brasília – EAB/IDP. 

 

O Conselho de Administração, Ensino, Pesquisa e Extensão – Consaepe, no uso de suas 

atribuições regimentais, 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Este regulamento define as diretrizes técnicas, os procedimentos de acompanhamento 

e os critérios de avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, a ser apresentado pelo 

aluno como condição para a colação de grau no curso de bacharelado em Administração 

Pública. 

Art. 2º O Centro de Pesquisa da Escola de Administração de Brasília - CEPES, nos termos de 

suas atribuições regulamentares, é responsável pela coordenação dos trabalhos de conclusão 

de curso e pela aplicação das diretrizes estabelecidas para o Trabalho de Conclusão de Curso. 

Parágrafo único. São partes diretamente envolvidas no desenvolvimento do Trabalho de 

Conclusão de Curso: 

I- a Coordenação do CEPES; 

II- o Núcleo de TCC, integrante do CEPES; 

III- a Coordenação da Graduação; 

IV- a Secretaria do CEPES e do Núcleo de TCC; 

V- os professores orientadores; 

VI- os alunos das disciplinas Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I) e Trabalho de 

Conclusão de Curso II (TCC II). 
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Art. 3º O Trabalho de Conclusão consiste em realizar obra intelectual de caráter científico, 

dentro da área da administração pública, de interesse do aluno e sobre tema de sua escolha, 

com observância das normas regulamentares expedidas pelo Centro de Pesquisa. 

Art. 4º O TCC será elaborado no último ano da graduação, por meio das disciplinas Trabalho 

de Conclusão de Curso I (TCC I) e Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II), a serem 

cursadas nos 7º e 8º períodos, respectivamente, com a carga horária de 80 (oitenta) 

horas/aula por período.  

§ 1º 60 (sessenta) horas da disciplina de TCC I serão ministradas pelo professor da disciplina, 

sendo 40 (quarenta) horas em sala de aula e 20 (vinte) horas de orientação metodológica do 

projeto de pesquisa. 

§ 2º 20 (vinte) horas da disciplina de TCC I serão de acompanhamento de conteúdo do 

Trabalho de Conclusão de Curso pelo professor orientador.  

§ 3º O discente escolherá o professor orientador do Trabalho de Conclusão de Curso na 

disciplina TCC I e, paralelamente à sala de aula, receberá a orientação de conteúdo para a 

produção do projeto de pesquisa, definição do marco teórico e início da produção do TCC, no 

total de 20 (vinte) horas da disciplina. 

§ 4º Na disciplina TCC II a carga horária de 80 h/a é exclusiva para a produção do trabalho de 

conclusão de curso, com encontros presenciais obrigatórios com o professor orientador. 

Art. 5º São formas possíveis de Trabalho de Conclusão de Curso:  

I – monografia; 

II – artigo científico. 

§ 1º Os trabalhos de curso deverão seguir as indicações formais do Manual de Trabalhos 

Acadêmicos da Escola de Administração de Brasília – EAB e as regras da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas). 

§ 2º Caso o discente tenha optado pelo artigo científico como trabalho de conclusão de curso, 

ficará obrigado a elaborar, no mínimo, 4 (quatro) fichamentos de leitura da bibliografia 

utilizada no referencial teórico do texto, observadas as regras requeridas pelo professor 

orientador, entregando-lhes ao longo do período de orientação, como requisito para 

autorização de depósito do trabalho de conclusão de curso.  

§ 3º A realização da banca fica condicionada ao preenchimento dos requisitos do § 2º.  
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Art. 6º O Trabalho de Conclusão de Curso será elaborado de forma individual sob a orientação 

de um professor, que será escolhido na disciplina TCC I, dentre os que compõem o quadro de 

orientadores, indicados pela Coordenação do Curso de Graduação e inscritos junto ao Centro 

de Pesquisa (CEPES), respeitando a afinidade temática. 

§ 1º O projeto de pesquisa é requisito de aprovação da disciplina TCC I e será entregue ao 

professor da disciplina. 

§ 2º O depósito do projeto de pesquisa terá como requisito estar acompanhado da autorização 

do professor orientador, que se dará pelo comparecimento a 5 (cinco) encontros presenciais e 

à produção do sumário, resenhas, fichamentos ou capítulos do Trabalho de Conclusão de 

Curso. 

§ 3º O depósito e defesa do Trabalho de Conclusão do Curso é requisito de aprovação da 

disciplina TCC II e consequente colação de grau. 

Art. 7º O Trabalho de Curso deve propiciar aos acadêmicos de Administração a aplicação das 

competências e habilidades construídas ao longo do curso, demonstrando domínio 

epistemológico e metodológico da Ciência da Administração Pública, aptidão para realizar 

pesquisa individual e consulta a fontes primárias e secundárias, capacidade de desenvolver 

estudos comparados, análise crítica e conclusiva, reflexão criativa e raciocínio dialético, de par 

com o aprofundamento dos conhecimentos e técnicas próprios do campo da Administração 

Pública. 

 

CAPÍTULO II 

DOS PRÉ-REQUISITOS PARA O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO TCC 

 

Art. 8° Para iniciar o processo de elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, desenvolver 

a redação do relatório, concluir e defendê-lo perante banca, é necessário que o acadêmico 

esteja regularmente matriculado nas disciplinas – TCC I (7º semestre) e TCC II (8º semestre) 

- correspondente à etapa a ser cumprida.  

§ 1º O processo de elaboração do TCC será iniciado na componente curricular TCC I, no qual o 

aluno se dedicará à produção do projeto de pesquisa orientado pelo professor da disciplina e 

resenhas, fichamentos ou capítulos do Trabalho de Conclusão de Curso, conforme for solicitado 

pelo professor orientador.  
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§ 2º O processo de desenvolvimento, redação, conclusão e defesa de Trabalho sobre o tema 

escolhido no projeto de pesquisa será realizado na componente curricular TCC II, seguindo as 

orientações do professor orientador do aluno. 

Art. 9° No 1º bimestre da disciplina TCC I, no prazo estabelecido pelo Núcleo de TCC, o aluno 

regularmente matriculado deverá se cadastrar junto ao CEPES, indicando a área de pesquisa 

escolhida e o orientador pretendido, com o respectivo aceite, que deverá fazer parte do quadro 

de orientadores cadastrados.  

Art. 10. A conclusão com aprovação da disciplina TCC I é pré-requisito para a matrícula na 

disciplina TCC II. 

§ 1º Não é permitida a matrícula concomitante em ambas as disciplinas.  

§ 2º Para o depósito do trabalho de conclusão de curso, é obrigatória a autorização do 

professor-orientador, mediante preenchimento de formulário próprio. 

§ 3º O depósito do trabalho será feito na Secretaria Geral da EAB/IDP, a qual o encaminhará 

ao CEPES.  

 

CAPÍTULO III 

DO NÚCLEO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 11. O Núcleo de Trabalho de Conclusão de Curso é parte do Centro de Pesquisa – CEPES, 

devendo atuar em conjunto com a Coordenação do CEPES e com a Coordenação da 

Graduação.  

Art. 12.  Compete ao Núcleo do TCC:  

I- Estabelecer linhas mestras de orientação para professores orientadores cadastrados em 

TCC; 

II – Indicar professor orientador para os acadêmicos que apresentarem dificuldade neste 

processo;  

III – Promover a coordenação dos professores orientadores, através de reuniões, objetivando 

o nivelamento metodológico, a discussão sobre critérios de avaliação e de defesa oral nas 

bancas finais;  

IV – Elaborar, semestralmente, o calendário das atividades relativas ao TCC I e TCC II;  

V – Atender os discentes matriculados nas disciplinas de TCC I e II, bem como os docentes 

envolvidos na orientação de trabalhos; 
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VI – Decidir sobre os casos de impasse entre orientandos e orientadores;  

VII – Elaborar e encaminhar aos professores orientadores, as fichas de acompanhamento da 

atividade de orientação atinentes ao TCC I e TCC II;  

VIII – Manter arquivo dos trabalhos depositados para apresentação em banca e aprovados 

para publicação;  

IX – Designar, mediante edital, as bancas examinadoras dos Trabalhos de Conclusão II, com 

composição, local, data e horário das sessões públicas de defesa;  

X – Receber os Trabalhos de Conclusão de Curso e encaminhá-los aos membros participantes 

das bancas examinadoras; 

XI – Designar comissão especial de sindicância para casos de fraude no Trabalho de Conclusão 

de Curso, composta por professores vinculados ao Curso de Administração; 

XII – Promover junto aos docentes e discentes, com apoio da Direção da Escola de 

Administração de Brasília – EAB/IDP e em parceria com o Centro de Pesquisa do Curso de 

Administração, mecanismos de estímulo ao aperfeiçoamento e alta qualificação dos Trabalhos 

de Conclusão de Curso, atribuindo prêmios, classificações e publicações dos melhores 

trabalhos realizados;  

XIII – Tomar, no âmbito da sua competência, todas as medidas necessárias ao efetivo 

cumprimento deste regulamento.  

Art. 13. Compete à Secretaria do Núcleo de Trabalho de Conclusão de Curso: 

I – Receber da Secretaria Geral da EAB/IDP os trabalhos de TCC II, depositados pelos 

discentes mediante protocolo de recebimento;  

II – Publicizar todos os editais pertinentes à realização dos trabalhos de TCC, tais como a 

disponibilidade de horários e agenda dos professores orientadores, bem como designação de 

bancas, além dos demais documentos a serem requeridos pelo Núcleo de TCC;  

III – Fornecer e receber as fichas de aceite de orientação que formalizam o vínculo entre 

orientandos e orientadores;  

IV – Distribuir aos professores orientadores as fichas de encontros de orientação presenciais 

com seus orientandos; 

V – Providenciar as certificações de atividade de orientação e de participação em banca. 

Art. 14.  Compete à Coordenação do Centro de Pesquisa decidir, em instância recursal, todas 

as questões relacionadas ao Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ESCOLHA DOS ORIENTADORES 
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Art. 15. O Trabalho de Conclusão do Curso, desenvolvido nas disciplinas TCC I e TCC II, é 

elaborado sob orientação de um professor orientador do curso de Administração da EAB. 

§ 1° A lista de professores orientadores será disponibilizada ao CEPES pela Coordenação da 

Graduação. 

§ 2º Os professores contratados em regime de tempo integral ou parcial terão parte de sua 

carga horária fora de sala de aula preferencialmente destinada à orientação de TCC. 

§ 3° Os professores sob regime horista poderão compor a grade de orientadores. 

§ 4º Os professores orientadores serão remunerados na medida de 01 (uma) hora/aula 

semanal a cada dois alunos orientados, em valor correspondente à titulação do docente. 

§ 5º Cada professor poderá ter sob sua orientação até 16 (dezesseis) alunos, considerando-se 

ocupada a vaga a partir do protocolo no Núcleo de TCC do termo de aceite assinado pelo 

professor orientador, que deverá ser entregue no 2º bimestre da disciplina TCC I, quando do 

início da produção do projeto de pesquisa, e somente liberada após a defesa do trabalho 

perante banca examinadora.  

Art. 16. O Núcleo de TCC divulgará, no início de cada semestre, o prazo de inscrição e a lista 

de professores orientadores, indicando a área de atuação informada pelo docente e a 

quantidade de alunos que cada um poderá orientar. 

Art. 17. É facultado aos estudantes escolher o orientador entre os docentes informados pelo 

Núcleo de TCC, devendo, para esse efeito, formalizar junto ao Núcleo o pedido de orientação 

em formulário próprio, observada a ordem cronológica de inscrição para preenchimento do 

número de vagas. 

§ 1° Caso o professor indicado recuse a orientação, caberá ao Núcleo de TCC indicar outro 

docente, observando a distribuição das orientações de acordo com as linhas de pesquisa e 

áreas de concentração dos professores, bem como um quantitativo equilibrado de orientandos 

entre eles. 

§ 2° Se o número de alunos pleiteando orientação com um professor ultrapassar sua carga 

horária de orientação, os alunos serão alocados junto a outros professores. 

§ 3°. Ao entregar a ficha assinada de aceitação de orientação do aluno, o professor estará 

formalizando o seu vínculo de orientação. 
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Art. 18. Cabe ao aluno apresentar o projeto elaborado na disciplina TCC I ao professor da 

disciplina. 

§ 1º É condição para a entrega do projeto de pesquisa, autorização do professor orientador, 

assinada em formulário próprio, informando que o aluno preencheu os requisitos da 

orientação. 

§ 2º O aluno somente poderá mudar de tema, orientador e área de concentração, respeitando 

os prazos e formalidades previstos neste Regulamento e nas instruções respectivas, mediante 

solicitação justificada perante à Coordenação do CEPES, por escrito, sujeitando-se ao devido 

deferimento. 

§ 3º A mudança de tema poderá ser sugerida pelo professor orientador, de modo a atender 

aos objetivos da realização do Trabalho de Conclusão de Curso e do calendário acadêmico, ou 

para melhor adequação às áreas temáticas de atuação do professor orientador. 

Art. 19. A orientação deverá ser realizada de forma contínua, iniciando-se no na disciplina TCC 

I e concluindo-se com a defesa do trabalho, ao término da disciplina TCC II. 

Art. 20. A substituição do orientador e desistência de orientação são permitidas desde que 

apresentada justificativa, por escrito, respectivamente do aluno e/ou do professor orientador. 

A decisão definitiva é da competência da Coordenação do Centro de Pesquisa, dentro do prazo 

estabelecido no calendário acadêmico.  

 

CAPÍTULO V 

DO ORIENTADOR 

 

Art. 21. Cabe ao professor orientador: 

I - Orientar os acadêmicos na escolha do tema, na pesquisa de fontes, elaboração e 

apresentação do Trabalho de Conclusão Curso, conforme projeto apresentado em TCC I, 

segundo calendário semestral e jornada semanal de atividades, aprovados pela Coordenação 

do Curso e do CEPES; 

II – Requerer do aluno na disciplina TCC I o início da produção do Trabalho de Conclusão de 

Curso, podendo ser o sumário, resenhas, fichamentos ou capítulos, a critério do professor 

orientador; 
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III - Realizar encontros com os alunos orientandos no decorrer das disciplinas TCC I e TCC II, 

sendo 5 (cinco) em TCC I e 10 (dez) em TCC II, conforme carga horária e diretrizes deste 

Regulamento, com o respectivo preenchimento das fichas de acompanhamento; 

IV - Acompanhar e averiguar o cumprimento das etapas do trabalho, segundo o cronograma 

estabelecido, e recomendar o texto final do Trabalho de Curso, por meio de autorização 

expressa, em ficha própria; 

V - Avaliar periodicamente o desempenho dos acadêmicos, com vistas ao Trabalho de 

Conclusão Curso; 

VI - Participar de reuniões convocadas pela Coordenação do CEPES, para análise e avaliação 

do processo produtivo dos Trabalhos de Conclusão de Curso e de processo abrangente de 

formação do profissional; 

VII - Presidir a banca examinadora incumbida de avaliar o Trabalho de Curso e a defesa sob a 

sua orientação; 

VIII - Compor outras bancas de exame na proporção de duas bancas para cada orientando que 

tiver sob sua orientação; 

IX - Registrar as atividades realizadas e solicitadas ao aluno, com anotação em ficha 

específica, objetivando formalizar o acompanhamento e controle dos procedimentos 

estabelecidos nesta Resolução; 

X - Autorizar a defesa do Trabalho de Conclusão Curso perante banca, caso entenda atendidos 

os requisitos mínimos referentes à forma e conteúdo. A não recomendação para defesa implica 

a REPROVAÇÃO do aluno, que deverá se matricular novamente na disciplina TCC II em 

semestre subsequente. 

Parágrafo único. A recomendação do professor orientador para a realização do depósito do 

Trabalho de Curso não importa a aprovação do aluno, cujo trabalho será submetido à 

apreciação da banca examinadora. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS ESTUDANTES MATRICULADOS EM TCC 

Art. 22. Considera-se estudante em fase de realização do Trabalho de Conclusão Curso aquele 

regularmente matriculado na disciplina de TCC I, para produção do Projeto de Pesquisa; e em 
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TCC II, para redação do Trabalho de Conclusão de Curso, conclusão e defesa da versão final 

do trabalho. 

Art. 23. O discente, em fase de realização do Trabalho de Conclusão de Curso, tem os 

seguintes deveres:  

I – Frequentar as aulas e reuniões ordinárias, conforme definidas em calendário acadêmico, 

bem como os encontros de orientação presenciais convocados pelo professor orientador ou 

pelo Núcleo de TCC;  

II – Comparecer, obrigatoriamente, ao mínimo de 75% das 60 (sessenta) horas da disciplina 

de TCC I, aos 5 (cinco) encontros referentes às demais 20 (vinte) horas da disciplina de TCC I, 

e aos 10 (dez) encontros presenciais de TCC II; 

III- Cumprir o plano de trabalho e o cronograma de atividades estabelecidos pelo professor 

orientador e elaborado em consonância com o calendário da Coordenação do Curso. 

IV – Elaborar a versão final do Trabalho de Conclusão de Curso, de acordo com o presente 

Regulamento, as instruções de seu orientador, do Núcleo de TCC e do Manual de Trabalhos 

Acadêmicos da Escola de Administração de Brasília, no que couber;  

V – Coletar dados e informações em fontes fidedignas, observando a utilização da legislação 

que regula a temática da pesquisa; 

VI – Entregar na Secretaria Geral da EAB/IDP, através de depósito formal, ao final do trabalho, 

4 (quatro) cópias impressas de seu Trabalho Final, encadernadas em espiral, acompanhadas 

da ficha de autorização assinada pelo orientador, e 1 (uma) em meio virtual para análise de 

plágio;  

VII – Comparecer em dia, hora e local determinado para apresentar formalmente a defesa oral 

do TCC em sessão pública;  

§ 1º O não cumprimento do disposto em qualquer dos itens deste artigo autoriza o professor a 

solicitar o desligamento dos encargos de orientação, por meio de comunicação escrita ao 

Núcleo de TCC.  

 § 2º O não cumprimento de qualquer dos deveres ensejará a reprovação do aluno na 

disciplina. 

 

CAPÍTULO VII 
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DA DISCIPLINA DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC I) 

 

Art. 24. A disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I compõe a grade curricular do 7º 

semestre e tem carga horária de 80 horas. 

Parágrafo único. O aluno pode se matricular na disciplina TCC I, ainda que tenha matérias 

pendentes de semestres anteriores, a critério da Coordenação do Curso. 

Art. 25. O aluno matriculado na disciplina TCC I será acompanhado por um professor da 

disciplina, ao qual caberá dar as orientações metodológicas para elaboração do projeto de 

pesquisa, com carga horária de 60 (sessenta) horas, e, paralelamente, por um professor 

orientador, que auxiliará o discente em sua pesquisa e produção do TCC, com carga horária de 

20 (vinte) horas, compreendendo 5 (cinco) encontros presenciais. 

§ 1º Ao professor da disciplina caberá dar as notas da avaliação do desempenho do aluno, 

incluindo a correção do projeto de pesquisa. 

§ 2º Ao professor orientador caberá requerer o início da produção do texto do Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

Art. 26. O aluno deverá elaborar seu projeto de Trabalho de Conclusão de Curso observando 

os elementos formais determinados pelo Professor de TCC I, conforme Plano de Ensino e 

Aprendizagem e em conformidade com as regras da ABNT e do Manual de Trabalhos 

Acadêmicos da EAB/IDP. 

Art. 27. Os encontros com o professor da disciplina de TCC I corresponderão a 40 (quarenta) 

horas em sala de aula e envolverão conjuntamente todos os alunos, tendo como objetivo 

fornecer orientações do ponto de vista teórico e metodológico para a elaboração do projeto e 

do TCC, e a 20 (vinte) horas de orientação individual no Núcleo de TCC. 

Art. 28. Os encontros com o professor orientador, no total de 5 (cinco),  corresponderão a 20 

(vinte) horas da disciplina, deverão ser realizados individualmente ou em grupo com os alunos 

orientandos e terão como objetivo o acompanhamento e a orientação do aluno no 

desenvolvimento do Projeto de TCC e do TCC, especialmente, quanto ao conteúdo. 

§ 1º Os encontros com o orientador ocorrerão periodicamente durante a disciplina TCC I, em 

conformidade com o que for estabelecido pelo Núcleo de TCC. 
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§ 2º Em todos os encontros com o professor orientador, deverá ser preenchido o Formulário 

de Acompanhamento de Orientação, contendo breve relatório do encontro e as assinaturas do 

professor e do aluno. Os formulários preenchidos deverão ser entregues na Secretaria do 

Núcleo de TCC nas datas previstas no calendário de TCC. 

Art. 29. A avaliação de aproveitamento dos alunos matriculados na disciplina TCC I será feita 

pelo professor da disciplina e será composta da nota do 1º bimestre, mediante avaliação de 

aprendizagem de conteúdo, e da nota do 2º bimestre, referente ao projeto de pesquisa. 

§ 1° O depósito do projeto de pesquisa terá como requisito estar acompanhado da autorização 

do professor orientador, que se dará pelo comparecimento a 5 (cinco) encontros presenciais e 

à produção do sumário, resenhas, fichamentos ou capítulos do Trabalho de Conclusão de 

Curso, conforme exigido pelo professor orientador. 

§ 2° Será considerado aprovado o aluno que obtiver, na soma das notas dos bimestres, o 

valor mínimo de 6,0 (seis), e depositar no Núcleo de TCC a ficha de aceite de orientação, 

devidamente assinada pelo orientador no prazo fixado. 

Art. 30. O aluno reprovado deverá cursar a disciplina novamente, estando vedado cursar 

concomitantemente TCC I e TCC II, salvo autorização expressa da Coordenação do CEPES e da 

Graduação. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA DISCIPLINA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC II) 

 

Art. 31. A disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II compõe a grade curricular do 8º 

semestre e tem carga horária de 80 horas. 

Art. 32. A carga horária da disciplina será cumprida com no mínimo 10 (dez) encontros com o 

professor orientador, escolhido e registrado no Núcleo de TCC no 7º semestre, devendo ser 

preenchida e assinada a ficha de controle dos encontros pelo aluno e pelo professor. 

Art. 33. Os encontros presenciais poderão ser individuais ou em grupo, preferencialmente nas 

dependências da EAB/IDP. 

Art. 34. O TCC deverá ser depositado pelo aluno no Núcleo de TCC de acordo com o prazo 

fixado no calendário e requisitos previstos no art. 5º deste Regulamento. 
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Art. 35. No ato do depósito do TCC o aluno deverá entregar na Secretaria Geral da EAB/IDP 4 

(quatro) cópias impressas do TCC e 1 (uma) via em CD. 

Art. 36. O aluno deverá apresentar o TCC em sessão pública perante banca composta por no 

mínimo dois professores da EAB, para além do professor orientador, que deve presidir a 

sessão. 

§ 1º Os membros da banca serão indicados pelo Núcleo de TCC e divulgados em 5 (cinco) dias 

úteis após a entrega efetiva do TCC.  

§ 2º Com a aprovação do Núcleo de TCC e da Coordenação de Graduação, poderá haver a 

indicação de professor externo, caso seja requerido pelo professor orientador. 

§ 3º As datas, horários, locais e composição das bancas serão divulgados pelo Núcleo de TCC, 

que observará o calendário do TCC. 

Art. 37.  A banca avaliará o trabalho apresentado pelo aluno levando em consideração os 

seguintes critérios:  

I – presença do quadrante metodológico: tema-problema-hipótese-marco teórico; 

II - delimitação adequada do objeto e relevância do tema;  

III- abordagem adequada do objeto da pesquisa e indicação da metodologia; 

IV– clareza, objetividade, coesão e unidade do trabalho; 

V - observância dos aspectos formais da língua no texto; 

VI - respeito às diretrizes técnicas e formais definidas no Manual de Elaboração de Trabalhos 

Acadêmicos, regras da ABNT e diretrizes do professor orientador; 

VII - controle e organização do tempo na sustentação oral; 

VIII - domínio do conteúdo;  

IX - adequação formal do discurso na sustentação oral; 

X - consistência das respostas às manifestações da banca. 

§ 1º Os integrantes da banca examinadora deverão preencher e entregar o parecer de 

avaliação no ato da sustentação do aluno.  

§ 2º A banca examinadora poderá aprovar com menção honrosa, aprovar, aprovar com 

reformulação ou reprovar.  

§ 3º Além da nota, é também requisito para a aprovação a presença em pelo menos 10 (dez) 

encontros com o professor orientador.  

§ 4º Das decisões da banca examinadora não caberão recursos. 
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CAPÍTULO IX 

DAS REGRAS DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC II) 

 

Art. 38. Nos termos do Art. 5º do presente Regulamento, são formas possíveis de Trabalho de 

Conclusão de Curso monografia e artigo científico. 

§ 1º O Trabalho de Conclusão de Curso atenderá aos requisitos impostos pela metodologia 

científica, ressaltando-se, entre outros, a forma impressa, sem prejuízo de armazenamento 

eletrônico, a utilização correta das notas de rodapé, eventuais apresentações de gráficos, 

tabelas e planilhas, e outros recursos de editoração, além da relação dos autores ou fontes 

consultados, sempre de acordo com as normas adotadas institucionalmente. 

§ 2º O trabalho deve compreender os elementos textuais, pré-textuais e pós-textuais, 

previstos nas normas da ABNT. 

§ 3º O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ter os seguintes quantitativos de páginas, 

sempre considerando apenas sua parte textual: 

I - Monografia: mínimo de 40 (quarenta) e máximo de 80 (oitenta) páginas; 

II - Artigo científico: mínimo de 25 (vinte e cinco) e máximo de 35 (trinta e cinco) páginas. 

§ 4º Os trabalhos que excedam o número máximo de páginas somente serão aceitos para 

defesa se contiverem justificativa do professor orientador. 

§ 5º Caso o discente opte pela elaboração de artigo, a sua defesa oral estará condicionada à 

prévia entrega dos fichamentos de leitura da bibliografia utilizada no referencial teórico do 

texto ao professor orientador.  

Art. 39. Não haverá prorrogação de prazo para entrega do Trabalho de Conclusão de Curso, 

salvo em hipóteses específicas definidas na legislação pertinente. 

 

CAPÍTULO XI 

DA BANCA EXAMINADORA 

Art. 40. Ao término da data limite para a entrega das cópias dos Trabalhos, o Núcleo de TCC 

deverá fixar em local acessível à comunidade acadêmica o edital de composição das bancas 

examinadoras, os horários e as salas destinadas às suas apresentações. 
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Art. 41. O aluno que não entregar o Trabalho de Conclusão de Curso no prazo estipulado, ou 

que não comparecer para a sua apresentação formal, sem motivo justificado, na forma da 

legislação em vigor, estará automaticamente reprovado na disciplina, sendo-lhe atribuído 

menção “reprovado”.  

Art. 42. O Núcleo do TCC elaborará cronograma para apresentação das bancas que serão 

compostas pelo professor orientador e por 02 (dois) membros preferencialmente escolhidos 

dentre os professores do corpo docente do Curso de Administração.  

§ 1° Não comparecendo o número mínimo de professores, o Núcleo de TCC marcará nova data 

para apresentação. 

§ 2º O Núcleo de TCC deve indicar um suplente no ato da designação dos membros, para a 

hipótese de ausência justificada dos membros titulares, inclusive do professor orientador. 

§ 3º Casos omissos, serão resolvidos pelo Núcleo de TCC em conjunto com a Coordenação do 

CEPES e da Graduação. 

 

Art. 43. Os professores do curso de Administração credenciados como orientadores são 

convocados para participar das bancas examinadoras, mediante indicação do Núcleo de TCC.  

§ 1° Os demais professores do Curso de Administração poderão ser convidados a integrar 

bancas examinadoras em caráter de excepcionalidade, em razão de suas especialidades ou 

quando o total de docentes credenciados como orientadores for insuficiente. 

§ 2° Ficará a cargo do Núcleo de TCC a aceitação de membros externos ao Curso de 

Administração da Escola de Administração de Brasília para participação de banca de defesa dos 

Trabalhos de Conclusão de Curso.  

Art. 44. As sessões de defesa do Trabalho de Conclusão de Curso serão públicas. 

§1º Não é permitido aos membros das bancas examinadoras darem publicidade ao conteúdo 

dos Trabalhos de Conclusão de Curso antes de sua apresentação. 

§ 2º O aluno deverá comparecer para a defesa oral do trabalho com vestimenta adequada e 

condizente com a solenidade do momento, vedado o uso de shorts, bermudas, chinelos e 

roupas curtas. 
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 Art. 45. O professor orientador, que assumirá a função de presidente da sessão, deverá fazer 

a abertura inicial, conduzindo os trabalhos e conferindo ao estudante o tempo de até 15 

(quinze) minutos para fazer sua apresentação inicial. Após a apresentação do aluno, o 

presidente dará a palavra aos membros da banca, pelo tempo de até 10 (dez) minutos, para 

fazerem suas arguições e questionamentos, que deverão ser seguidos pela defesa oral do 

estudante por igual período de tempo.  

Art. 46. Logo após as arguições, a banca deliberará, em sigilo, sobre a aprovação do aluno, 

atribuindo menção, observados os critérios estabelecidos no Art. 37.  

Art. 47. A banca examinadora, no seu julgamento, deve levar em consideração o texto 

escrito, a exposição oral e a defesa do aluno durante a arguição e os esclarecimentos finais. 

Art. 48. Os membros da banca examinadora devem atribuir notas, a cada Trabalho de Curso, 

de acordo com os seguintes critérios: 

I - Aprovação, quando o TCC atender os requisitos mínimos necessários à aprovação, tanto 

formais quanto de conteúdo; 

II - Aprovação com reformulação, quando o Trabalho de Curso não atender os requisitos 

mínimos necessários à aprovação, tanto formais quanto de conteúdo, mas comportar 

reformulação que viabilize a aprovação; 

III - Reprovação, quando o Trabalho de Curso não atender os requisitos mínimos necessários à 

aprovação, tanto formais quanto de conteúdo, e a banca examinadora entender não ser 

cabível a reformulação parcial. 

Art. 49.  A banca examinadora pode sugerir ao aluno a reformulação parcial do Trabalho de 

Curso. 

§ 1º A reformulação parcial pode abranger tanto aspectos formais quanto de conteúdo. 

§ 2º O prazo de reformulação será definido pela banca examinadora, não podendo exceder 15 

(quinze) dias.  

§ 3º Cabe ao professor orientador analisar, em caráter final e definitivo, se o aluno cumpriu de 

forma suficiente as recomendações formuladas pela banca examinadora, atribuindo a menção 

que entenda cabível, respeitadas as considerações feitas previamente pela banca. 

§ 4° Considerando-se aprovado o Trabalho de Conclusão de Curso, o aluno deverá entregar a 

versão final na Secretaria Geral da EAB/IDP, para fins de arquivamento, em duas vias em 

formato virtual em CD, uma para a Biblioteca da Instituição e outra para a Coordenação do 

Núcleo de TCC.  
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Art. 50. Em caso de reprovação do aluno, é vedada a reapresentação do mesmo trabalho em 

semestres subsequentes. 

§ 1º Se reprovado, fica a critério do estudante continuar ou não com o mesmo tema de 

monografia e com o mesmo orientador.  

§ 2º O aluno deverá se matricular no semestre subsequente na disciplina TCC II e entregar 

nova ficha de aceite do orientador. 

§ 3º O professor orientador poderá exigir a elaboração prévia de um novo projeto de 

pesquisa. 

Art. 51. A avaliação final da banca examinadora, de caráter soberano, deve ser registrada em 

documento próprio, com a assinatura de todos os membros.  

Art. 52. Não haverá substituição ou reexame da nota final atribuída pela Banca Examinadora 

ao Trabalho de Conclusão de Curso, devendo o estudante reprovado matricular-se novamente 

na disciplina para repetir o processo de elaboração.  

 

CAPÍTULO XII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 53. Os alunos deverão seguir o Manual de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos, de 

acordo com os padrões da EAB/IDP e da ABNT, contendo o detalhamento da estrutura do 

projeto e do TCC em cada modalidade e as normas de formatação dos trabalhos. 

Parágrafo único. O professor orientador escolhido na disciplina TCC I poderá exigir critérios 

específicos para o projeto de pesquisa ou utilizar o modelo padrão da Escola de Administração 

de Brasília elaborado pelo CEPES e disponível no site da Instituição. 

Art. 54. São impedidos de atuar como orientadores ou membros de bancas examinadoras 

qualquer parente do aluno, consanguíneo ou afim, em linha reta, ou na linha colateral até o 3º 

grau. 

Art. 55. Em qualquer momento do processo de elaboração, apresentação ou defesa do 

Trabalho de Conclusão de Curso, uma vez constatado pelo professor orientador ou pela banca 

examinadora a existência de plágio, fraude ou comercialização do Trabalho de Conclusão de 

Curso, será constituída Comissão Especial de Sindicância, formada por três professores 
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orientadores, na qual será assegurada ampla defesa ao estudante e, sendo os fatos 

comprovados, implicará reprovação imediata e em caráter definitivo na disciplina de Trabalho 

de Conclusão de Curso, além de incidência nas sanções disciplinares cabíveis. 

Art. 56. Caberá ao CEPES expedir portarias específicas para questões não tratadas neste 

Regulamento.  

Art. 57. As situações que não estejam previstas neste Regulamento serão analisadas e 

decididas pela Coordenação do Centro de Pesquisa em conjunto com a Coordenação da 

Graduação. 

Art. 58. Este regulamento entra em vigor na data da sua aprovação. 
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ANEXO II 

REGULAMENTO DAS DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

Regulamenta a seleção e oferta de 

disciplinas optativas pelo Curso de Graduação da 

EAB/IDP. 

 

CAPITULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º O presente regulamento tem por fim normatizar a oferta das disciplinas optativas na Graduação de 

Administração da EAB. 

Art. 2º São consideradas disciplinas optativas aquelas que buscam diversificar, complementar e atualizar a 

formação acadêmica e profissional do discente da EAB, numa perspectiva interdisciplinar de enriquecimento da 

construção do conhecimento em áreas do interesse do discente. 

Parágrafo único. As disciplinas optativas que extrapolarem a carga-horária prevista na matriz curricular para 

esta modalidade de disciplina, que sejam cursadas pelos alunos de Graduação da EAB, podem ser computadas como 

atividade complementar nos termos do Regulamento de Atividades Complementares. 

Art. 3º As disciplinas optativas têm por objetivos: 

I. a flexibilização do currículo do Curso de Graduação em Administração da EAB, por meio da oferta de 

disciplinas que agreguem conhecimento à formação profissional e acadêmica intentada pelo discente; 

II. o oferecimento de disciplinas com conteúdo atual, de interesse local, que possa facilitar a inserção no 

mercado de trabalho; 

III. a oportunidade de aprofundamento temático e interdisciplinar, possibilitando a construção de um 

currículo adequado aos anseios profissionais e acadêmicos do discente. 

CAPÍTULO II 

DAS DISCIPLINAS OPTATIVAS 
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Art. 4º São as disciplinas optativas do Curso de Graduação em Administração da EAB: 

COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL SEMESTRAL 
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 02 40 

Formação Social do Brasil 02 40 
Teoria do Estado e da Constituição 02 40 

Filosofia Geral 02 40 
Organização do Estado 02 40 

Governo em Rede e Estado Virtual 02 40 
Direitos Humanos e Sociais 02 40 

Ética e Serviço Público 02 40 
Federalismo e Relações Intergovernamentais 02 40 

Judicialização da Política e das Políticas Públicas 02 40 

Parágrafo único. Outras disciplinas optativas poderão ser ofertadas, mediante prévia aprovação do Colegiado 

do Curso, por iniciativa da comunidade acadêmica, da Coordenação da Graduação ou do NDE.  

Art. 5º As disciplinas optativas seguem os mesmos critérios avaliativos previstos no Regimento da EAB e no 

Regulamento da Graduação para as disciplinas obrigatórias, em especial no que diz respeito à frequência e nota. 

CAPÍTULO III 

DA FORMA DE SELEÇÃO E DA OFERTA DAS DISCIPLINAS OPTATIVAS  

Art. 6º O corpo discente, enquadrado entre o 5º e 7º semestres, indicará o rol de disciplinas optativas de sua 

preferência, dentre aquelas constantes do rol do art. 4º deste regulamento ou daquelas que venham a ser aprovadas, 

por meio de consulta realizada na segunda quinzena dos meses de maio e outubro de cada ano. 

§1º A consulta e a apuração das disciplinas optativas para o semestre letivo subseqüente serão organizadas e 

realizadas pela Coordenação da Graduação. 

§2º A consulta deverá ser realizada por meio eletrônico, por e-mail, pela plataforma moodle ou por qualquer 

outra forma idônea, na qual os discentes, depois da respectiva identificação, deverão indicar até três opções. 

§3º A Coordenação da Graduação deverá informar à comunidade acadêmica o quadro de disciplinas 

optativas que poderão ser disponibilizadas, no semestre subsequente, para consulta em até 10 (dez) dias úteis antes 

do pleito. 

§4º Não serão computados os votos de discente que tenham indicado disciplina não constante do rol 

divulgado pela Coordenação ou assinalado mais de três opções. 
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Art. 7º As disciplinas que contarem com o maior número de votos serão preferencialmente ofertadas no 

semestre letivo subsequente aos alunos enquadrados entre o 6º e 8º semestres da Graduação, observadas a 

disponibilidade instalada do corpo docente da instituição e a possibilidade concreta de matrícula de no mínimo 20 

(vinte) alunos, bem como o cumprimento do sistema de pré-requisitos. 

Parágrafo único. Além da hipótese prevista no caput, a Coordenação da Graduação poderá ofertar outras 

disciplinas que não foram objeto da consulta ou que não tenham obtido a maioria dos votos. 

Art. 8º Para a elaboração do quadro de disciplinas optativas a serem disponibilizadas para consulta, a 

Coordenação da Graduação deverá observar: 

I. a compatibilidade do elenco de disciplinas passíveis de oferta a cada semestre com a disponibilidade do 

corpo docente efetivo; 

II. a compatibilidade do elenco de disciplinas passíveis de oferta a cada semestre com a carga-horária 

destinada na matriz curricular especificamente para esta modalidade de disciplina; e 

III. a compatibilidade do elenco de disciplinas passíveis de oferta a cada semestre com o espaço físico da 

instituição. 

Art. 9º Para dar publicidade ao processo de seleção das disciplinas optativas a Coordenação deverá divulgar, 

por meio idôneo, o quadro de disciplinas optativas disponibilizadas para consulta e as respectivas ementas. 

Art. 10. Ao fim da apuração, a Coordenação da Graduação deverá informar o resultado à comunidade 

acadêmica, bem como à Secretaria Acadêmica.  

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 11. Compete ao Colegiado do Curso solucionar os casos omissos, assim como dirimir eventuais dúvidas a 

respeito da interpretação deste regulamento. 

Parágrafo único. Em casos de urgência, caberá ao Coordenador da Graduação, ad referendum do Colegiado 

do Curso, a decisão sobre questão conflituosa a respeito das disciplinas optativas, ou deste regulamento. 

Art. 12. Este regulamento pode ser alterado mediante voto da maioria absoluta do Colegiado de Curso, de 

ofício ou por iniciativa do NDE ou da Coordenação da Graduação. 

Art. 13. Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

 




