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Grade Curricular: nome da disciplina, professor responsável, ementa e carga horária.
Módulo I – Unidade Técnico-Profissional SAP – 30 h/a
Disciplina

Professor

Controle Social,
Crime e
Violência

Prof. Dr. Daniel
Alves Boeira

(Inter)Subjetivid
ades de
Indivíduos
Privados de
Liberdade

Prof. Msc.
Leandro Leite

Ementa
Violências nas diversas fases da vida e suas
implicações no desenvolvimento humano e no
convívio societário (estrutura, institucional,
interpessoal, mídia, etc.), demonstrando a
realidade através de uma perspectiva histórica e
social. Conceituação, tipificação das violências e
dos crimes. As relações sociais e o fenômeno das
violências que envolvem a sociedade de modo
geral e determinados grupo específicos, como
crianças, adolescentes, mulheres e os
considerados minorias (GLBTS, indígenas, etc.). O
controle social nas diversas perspectivas e os
seus desdobramentos nos sistemas prisional e
socioeducativo para com a sociedade.
Formação do Sujeito. Assujeitamento e
mecanismos disciplinares. A (re) construção da
identidade do IPL. Temáticas contemporâneas
sobre a gestão da subjetividade no contexto de
privação de liberdade: Poder e Gestão, Formação
e Desenvolvimento de Grupos, Facção e Relação
de Poder das facções com o Estado, Gestão de
conflitos.

Carga
horária

15 h/a

15 h/a

Módulo II: Unidade Analítico-Conceitual - 45 h/a
Disciplina

Panorama e
Tendências da
Administração
Pública

Fundamentos
Éticos e Políticos
na Administração
Pública

Professores

Profª. Drª.
Paula Chies
Schommer

Profª Drª Karin
Vieira da Silva

Ementa
Administração pública no Brasil: perspectiva
histórica e desafios contemporâneas. Modelos
de gestão pública e suas características. Governo
e governança pública em regimes democráticos:
conceitos, modelos e instrumentos de gestão e
deaccountability. Relações entre Estado e
sociedade,governança em rede e coprodução de
serviços públicos. Reformas na administração
pública:
panorama internacional, casos e tendências.
Construção social da realidade; Fundamentos
éticos; Corrupção e Gestão de Riscos;
IntegridadePública.

Carga
horária

30 h/a

15 h/a
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Módulo III: Gestão Estratégica - 255 h/a
Disciplina

Gestão de
Riscosno Setor
Público

Gestão de
pessoas
em
organizaçõ
espúblicas

Gestão
Estratégica
daInovação
no Setor
Público

Professores

Prof. Dr. Vitor
Hugo Klein
Junior

Profª Drª Ana
Paula Grillo
Rodrigues

Prof. Dr.
Denilson Sell

Ementas
Risco e incerteza no setor público: conceitos,
perspectivas, formas de análise. Gestão de riscose
processo decisório: falhas administrativas,
incentivos políticos e organizacionais. Gestão
estratégica e operacional de riscos. Gestão de
riscos e governança: modelos, frameworks,
regimes de regulação do risco. Gestão de riscos e
accountability: possibilidades e limites da gestão
de riscos no setor público.
Gestão de Pessoas nas organizações: objetivos e
características. Modelos, políticas e
processos/sistemas de GP. A área de GP no setor
público: tradição, evolução e tendências. A lógica
da gestão de pessoas por competências:
conceitos, possibilidades e limites para a
administração pública. Desafios contemporâneos
da área de GP no setor público: inclusão social e
gestão da diversidade; capacitação, treinamento e
desenvolvimento de pessoas; o debate da
liderança; tecnologias e GP. Melhores práticas
em gestão de pessoas na administração pública.
Conceitos, tipos e características da inovação no
setor público. A inovação e os desafios do Novo
Serviço Público. Tecnologias e estratégias para a
inovação no setor público. O conhecimento como
fator de produção. Cadeia de valor do
conhecimento e da Inovação. Gestão do
conhecimento para apoio a inovação. Interação e
redes de cooperação no processo de inovação.

Carga
horária

15 h/a

30h/a

15 h/a
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Disciplina

Professores

Gestão de
Projetos Públicos

Prof. Dr.
Leandro Costa
Schmitz

Marketing dos
Serviços Públicos

Prof. Dr. Daniel
Moraes
Pinheiro

Captação e
Mobilização de
Recursos e
Parcerias no
Setor Público

Profª Drª Janice
Mileni Bogo

Políticas Públicas

Prof. Dr. Marcos
Vinicio Wink
Junior

Gestão
Orçamentária e
Financeira

Profª MSc.
Ivoneti Ramos

Gestão de
Materiais e
Patrimônio, OSM
e Logística

Prof. Dr. Jovane
Medina

Gestão de
contratos,
licitações e
convênios

Profª Drª Denise
Pinheiro

Ementas
Gestão de projetos na esfera pública. Ciclo de
vida do projeto. Identificação e análise de
demandas e oportunidades de intervenção.
Análise e gestão das partes interessadas.
Elaboração do plano do projeto. Monitoramento
e avaliação de projetos públicos. Gerência de
escopo, tempo, custos, recursos humanos,
comunicações e riscos do projeto. Mobilização de
recursos para o desenvolvimento de projetos
públicos.
Marketing Institucional. Pesquisa de Imagem.
Posicionamento e Gestão de Marca.
Relacionamento institucional e imagem
corporativa. Comunicação Integrada de
Marketing no Setor Público. Relações Públicas.
Planejamento de Marketing no Setor Público.
Comunicação institucional para mobilização de
recursos. Engajamento cívico como estratégia de
aproximação da sociedade. Parcerias públicoprivadas. Articulação estratégica intersetorial no
desenvolvimento de projetos em parceria.
Conceitos de problema público e políticas
públicas. Tipos de políticas públicas. Ciclo de
políticas públicas: formulação, implementação e
avaliação de políticas públicas. Políticas Públicas
na Administração Prisional e Socioeducativa.
Orçamento e planejamento. Modelo
orçamentário brasileiro. Programação. Estrutura
da receita e da despesa. Classificações
orçamentárias. Ciclo e processo orçamentário.
Leis orçamentárias. Execução orçamentária:
estágios da receita e despesa; créditos adicionais.
Controle da execução orçamentária. Finanças
Locais.
Análise e Modelagem de Processos (BPMN).
Gestão de materiais e patrimônio: relevância e
sistemas de controle. Aplicação de políticas e
técnicas para controle de materiais e de
patrimônio. Importância, dimensionamento e
controle de estoques. Custos de estoques. Lotes
econômicos. Modelos de estoque. Gestão de
armazéns. Atividade de armazenagem, manuseio
de materiais e expedição. Logística e distribuição.
Modalidades de licitações e aquisição de
patrimônio imobilizado. Licitações: dispensa,
inexigibilidade; Contrato: tipos de contratos,
obrigatoriedade de contratos, cláusulas
contratuais obrigatórias, extinção e rescisão de
contratos.

Carga
horária

30 h/a

30 h/a

15 h/a

30 h/a

15 h/a

30 h/a

30 h/a
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Gestão de
performance e
desempenho no
Setor Público

Disciplina

Metodologia de
Pesquisa e
Estruturação do
Trabalho de
Conclusão de
Curso

Professores

Ementas

Carga
horária

Prof. Dr. Rafael
Tezza

Análise exploratória de dados voltada para
gestão: Classificação de variáveis, apresentação e
organização de dados, análise uni e bivariada.
Planejamento de métricas, utilização de métricas
como Indicadores de Desempenho e de
Resultados.

15 h/a

Módulo IV: Elaboração da Monografia - 30 h/a
Professor
Ementa
Ciência e método. Métodos e técnicas científicas.
Processo de pesquisa. Estudos qualitativos e
estudos quantitativos. Desenho dapesquisa:
Prof. Dr.
definição do objeto de estudo; delimitação do
Maurici
tema; problema de pesquisa; hipóteses de
o
pesquisa; identificação dos objetivos; justificativa
Serafim
do estudo. Elaboração do
referencial teórico.
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO - 360 h/a

Carga
horária

30 h/a

.

Disciplina
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