
 Profissionais de nível superior sendo: 

Contadores, Administradores, Bacharéis em 

Direito, Economistas, Engenheiros, Educadores 

e/ou qualquer profissional de nível superior que 

atue ou deseje atuar na Administração pública 

federal, estadual ou municipal, em Autarquias, 

ONGs que atuem como parceiras do setor público 

e profissionais de empresas que contratem com o 

serviço público na prestação de serviços ou 

fornecimento de material.

 Contribuir para a formação de gestores 

que poderão atuar nas diversas áreas das 

organizações públicas, bem como aqueles que 

almejem contratar com órgãos públicos seja 

para prestação de serviços seja para fornecer 

produtos. O curso incorpora como filosofia o 

entendimento de que as organizações precisam 

se dinamizar para buscar atingir a excelência e a 

competitividade dentro de um ambiente 

globalizado, cada vez mais exigente. O curso 

abordará os conhecimentos voltados para a 

gestão pública de um modo geral e em 

particular, dotar os profissionais de bases na 

área de controladoria, proporcionando o 

d e s e n v o l v i m e n t o  d e   h a b i l i d a d e s  e 

competências como executivos do setor 

público, necessários na atividade da área 

pública. 

 O  P rofiss i ona l  espec ia l i zado  em 

Controladoria e Gestão Pública estará apto a atuar 

naturalmente em todas as áreas da Administração 

Pública, em nível Federal, Estadual ou Municipal, 

se ja  como se rv ido r  ou  func ioná r io  da 

Administração Pública, seja como parceiro 

comercial ou consultor de negócios públicos. As 

possibilidades de atuação se ampliam com a 

crescente consciência da sociedade no que se 

refere ao papeis que devem cumprir os serviços 

públicos, ao tempo em que as estruturas de 

Controle sobre a gestão pública se fortalecem e 

exige cada vez mais dessa gestão transparência e 

uma postura profissional e qualificada, centrada 

nos padrões legais e éticos da Democracia.

PÓS-GRADUAÇÃO EM
MBA EM CONTROLADORIA E

GESTÃO PÚBLICA

 3ª Turma -2018

360 (trezentos e sessenta) horas/aula.

 OBJETIVO GERAL

MERCADO DE TRABALHO

PÚBLICO-ALVO

  

  1. Metodologia da Pesquisa     

  2. Fundamentos da Administração Pública  

  3. Gestão Estratégica de Custos    

  4. Gestão Ambiental      

  5. Contabilidade Aplicada ao Setor Público I   

  6. Contabilidade Aplicada ao Setor Público II   

  7. Fundamentos Jurídicos da Adm. Pública  

       8. Economia Brasileira e do Setor Público 

       9. Finanças Públicas      

10. Planejamento Governamental    

11. Elaboração e Análise de Projetos Públicos  

12. Licitações e Contratos I   

13. Licitações e Contratos II     

14. Auditoria Governamental     

15. Processo Orçamentário Brasileiro    

16. Controladoria Aplicada ao Setor Público I  

17. Controladoria Aplicada ao Setor Público II  

18. Tecnologia da Informação Aplicada ao 

Setor Público

ESTRUTURA CURRICULAR

CARGA HORÁRIA



MBA EM CONTROLADORIA 
E GESTÃO PÚBLICA

NUPE - Núcleo de Pesquisa e Extensão
Faculdade Santíssimo Sacramento – F.SSS.

Diretora Geral

Izabel de Assis Batista 

Diretor Acadêmico

Prof.° Joilson Romanci Severo Borges

Coordenação do Núcleo de Pesquisa, 

Extensão e Pós-Graduação.

Profª. Aléssia Costa de Araújo Cravo

Prof.º Manoel Messias S. de Oliveira  
Prof.ª Luciana Gonçalves.

Doutores, Mestres e Especialistas em 
Administração Pública. 

Mensalmente (sábado e domingo, 
apenas uma vez por mês), das 8h às 12h 

e das 13h30min às 17h40min.

Ÿ Cópia do diploma de graduação;

Ÿ histórico escolar de graduação;

Ÿ Carteira de Identidade;

Ÿ CPF;

Ÿ Curriculum Vitae;

Ÿ 01 foto 3x4.

OUTUBRO DE 2018

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

INÍCIO DAS AULAS

COORDENAÇÃO

INFORMAÇÕES

DOCENTES
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

HORÁRIO

 

NUPE - Núcleo de Pesquisa e Extensão
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