
 

EMENTAS - DISCIPLINAS CEAP 

OBRIGATÓRIAS: 

ESTADO E SOCIEDADE 

Estado: origens e funções. Mito, jusnaturalismo e materialismo-histórico. Os três poderes e a 

teoria da separação harmônica. Estados Nacionais e suas formas. Estado, governo e 

administração pública: distinções fundamentais. Keynesianismo, Estado de Bem-Estar Social e 

Neoliberalismo.  A crise dos Estados Nacionais e a crise contemporânea do capitalismo. 

COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL  

O campo de estudo do comportamento organizacional. Personalidade e organização. 

Processos afetivos e cognitivos no trabalho. Cultura organizacional no setor público. Liderança. 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA  

O espaço organizacional: dinâmica e dimensões de análise. A tendência reducionista da teoria 

das organizações. O espaço organizacional na literatura interpretativa do Brasil. Estado e 

gestão pública: visões do Brasil contemporâneo. Contexto brasileiro contemporâneo: a 

revolução da microeletrônica, redes organizacionais. Perfil, papéis e desafios para o executivo 

no Brasil no ingresso da era da informação. 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: DIMENSÃO INTERNACIONAL E ESTUDO COMPARADO 

Capitalismo, economia mundial e Estado. Estudo comparado dos modelos da administração 

pública e suas estratégias de interação com o mundo globalizado. A hegemonia estadunidense 

e suas reformulações, fundamentos, trajetórias e perspectivas. A ascensão chinesa, os BRICAS 

e as possibilidades do Brasil e da América Latina. 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Conceitos básicos: processos de negócio, sistemas de informação e tecnologia da informação; 

ambientes de compartilhamento do conhecimento e de colaboração interna através da 

intranet; ambientes da internet: web 2.0 e web semântica; sistemas de informação na 

empresa: estratégia empresarial, sistemas e tecnologia da informação; plano diretor de 

tecnologia e de sistemas de informação alinhado com a estratégia da gestão; tipologia dos 

sistemas de informação; aplicações dos sistemas de informação na gestão pública: inclusão 

digital, interação com o cidadão, acesso aos serviços e informações, inteligência na gestão 

pública, governo eletrônico. 



PENSAMENTO ESTRATÉGICO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Processo estratégico e as organizações públicas. A gestão estratégica: pensamento clássico, 

evolucionalista, processualista e sistêmico. Instituição e cognição. Metáforas, analogias e 

modelos mentais em estratégia. Armadilhas no pensamento estratégico. Formação e evolução 

do pensamento estratégico. Escolas de estratégia: origens, desenvolvimento e críticas. O 

contexto empresarial no Brasil. Executivos e proprietários. Processo de formação e 

implantação da estratégia nas organizações. Teoria da firma, teoria da agência e governança. 

Alianças estratégicas. Efeitos das transformações do ambiente sobre os modelos de estratégia. 

TEORIAS ORGANIZACIONAIS  

Teorias organizacionais, suas diversas abordagens, aspectos e significados para a 

administração. Perspectivas dos estudos organizacionais: teorias, metáforas e enfoques atuais. 

Principais teóricos organizacionais brasileiros. 

MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO 

A pesquisa como arte. Característica e natureza do conhecimento. Produção do conhecimento. A 

pesquisa em administração. O planejamento da pesquisa. Metodologia científica e tecnológica. As 

fontes e a coleta de dados. Análise e apresentação dos dados. Pesquisa nas organizações. Pesquisa 

participante e pesquisa-ação. O estudo de caso como estratégia de pesquisa. O projeto de pesquisa: 

estrutura e conteúdo. 

ECONOMIA POLÍTICA  

Fundamentos de economia. Economia do setor público. Debate contemporâneo sobre Estado, 

economia e sociedade. Panorama global da economia. 

GESTÃO DE PESSOAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

Evolução histórica dos modelos de gestão de recursos humanos. Planejamento de RH. 

Principais fundamentos dos subsistemas de recursos humanos. Aspectos da legislação 

trabalhista no serviço público (federal, estadual e municipal). Gestão de pessoas: mitos e 

contradições sobre o conceito de “motivação”. Desenvolvimento gerencial. Treinamento e 

desenvolvimento. 

FINANÇAS PÚBLICAS  

O Estado como gestor da economia. Política monetária e dívida pública. Parcerias público-

privadas e seus impactos nas finanças públicas. Desregulamentação e aumento da 

competitividade. Viabilidade econômico-financeira de projetos. 

PRINCÍPIOS LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

Constituição da República Federativa do Brasil. Lei 9.784/99 - Regula o processo administrativo 

no âmbito da administração pública federal. Lei 8.112/90 - Institui o regime jurídico dos 

servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das 

fundações públicas federais. 



POLÍTICAS PÚBLICAS  

Estado, sociedade e políticas públicas. Estado e capitalismo. Desigualdade e políticas sociais. 

Participação social e cidadania. Políticas de desenvolvimento. Transformações mundiais e 

relações internacionais. Políticas públicas e a Constituição de 1988. Tipologia das políticas 

públicas. Formulação de políticas públicas. Desempenho das instituições públicas. Avaliação de 

políticas e programas sociais. 

 

 

 


