
 
 

EDITAL N.º 08/2019 

O IESM – INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR 

MÚLTIPLO, EM PARCERIA COM O IMERP – 

INSTITUTO MARANHESE DE ESTUDO SOBRE 

RESPONSABILIDADE PÚBLICA, ESTABELECE AS 

INFORMAÇÕES GERAIS PARA INSCRIÇÕES NA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

COM INÍCIO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020 

EM TIMON-MA.  

 

1. OBJETIVOS: 

  

  A motivação para o lançamento do Curso de Pós-Graduação em 

Administração Pública advém dos grandes desafios que envolvem atualmente o 

exercício de funções públicas, requerendo de todos a compreensão de 

problemas complexos e exigindo dos profissionais que lidam na área uma visão 

estratégica e multidisciplinar de temas como Estado, Poderes Estatais, 

Governança Pública, Gestão Pública e Direito Administrativo.  

 O Curso de Especialização em Administração Pública possui como 

objetivo a capacitação interdisciplinar do profissional para que possa refletir 

teoricamente e atuar no âmbito da Administração Pública, consolidando 

conhecimentos de natureza administrativa, jurídica, política e social e 

propiciando uma visão estratégica das ações governamentais.  

 Ao final do curso, o aluno estará: capacitado para formular ações 

administrativas regulares e eficientes no âmbito da prestação de serviços 

públicos, competente para a análise de problemas administrativos e jurídicos 

complexos para a tomada de decisões e habilitado para o exercício da liderança 

na gestão de programas da administração pública. 

 

2. PROGRAMA ACADÊMICO E PERIODICIDADE:  

 

 Em linhas gerais, a estrutura do programa proporcionará uma formação 

jurídica-administrativa a partir do estudo dos fundamentos, da interpretação e da 

aplicação do conjunto de princípios e normas administrativas, capacitando o 

profissional para atuar tanto na área contenciosa quanto consultiva, bem como para 

atuar em áreas ligadas ao setor público. As disciplinas serão:  

 



 
 

Disciplina 1: ORGANIZAÇÃO DO ESTADO E SEPARAÇÃO DE PODERES.  

Disciplina 2: A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  

Disciplina 3: FUNDAMENTOS, REGIME JURÍDICO E PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA.  

Disciplina 4: NOÇÕES DE ORÇAMENTO PÚBLICO E REGIMES PREVIDENCIÁRIOS DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  

Disciplina 5: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E LICITAÇÕES PÚBLICAS. 

Disciplina 6: SERVIÇOS PÚBLICOS, CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARCERIAS 

PÚBLICO-PRIVADAS.  

Disciplina 7: GOVERNANÇA PÚBLICA E POLÍTICAS PÚBLICAS. 

Disciplina 8: INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E BOAS PRÁTICAS NA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA.  

Disciplina 9: DIREITOS POLÍTICOS E CONDUTAS VEDADAS NA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA.  

Disciplina 10: CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E COMBATE À CORRUPÇÃO. 

Disciplina 11: CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  

Disciplina 12: METODOLOGIA DA PESQUISA.  

Disciplina 13: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO.  

OFICINAS DE APERFEIÇOAMENTO: “Liderança no Setor Público” e “Comunicação e 

Oratória”.  

 

 Além das disciplinas, o programa será inovador ao propor o “’EXPERIENCE 

DAY”, momento em que os alunos poderão trocar experiências e ideias com gestores 

públicos do Estado do Maranhão, desenvolvendo o âmbito prático do programa 

acadêmico. 

 As aulas serão quinzenais, iniciando na sexta-feira (noturno – 18:30 às 22:30h) 

e sábado (matutino – 9h às 13h- e vespertino – 14:30h às 19h), na cidade de Timon-

MA. 

  O cronograma das aulas será entregue aos alunos matriculados no início das 

aulas em 24 de Janeiro de 2020. Caso ocorra alguma mudança no cronograma, o corpo 

discente será avisado com antecedência. O corpo docente será composto por 

professores doutores, mestres e especialistas que possuem grande experiência 

profissional nas áreas a serem lecionadas.  

 O título da especialização será certificado pelo INSTITUTO DE ENSINO 

SUPERIOR MÚLTIPLO (Código MEC 3375), instituição de ensino superior credenciada 

pela Portaria n.º 2.535 de 20.08.2004, após a obtenção de aprovação nas disciplinas e 

defesa, perante banca examinadora, do Trabalho de Conclusão de Curso, conforme as 

normas previstas no programa.  

 

 

 

 



 
 

3. INVESTIMENTO, NÚMERO DE VAGAS E PÚBLICO-ALVO:  

 

 Serão ofertadas 40 vagas, tendo como público-alvo: gestores públicos, 

administradores, advogados, servidores públicos, assessores, chefes de gabinete, 

parlamentares, controladores, etc. Todos os profissionais que lidam ou pretendam 

lidar com a Administração Pública.  

 O investimento será de 18 parcelas de R$ 290,00 reais, com desconto especiais 

para conveniados e para pagamentos no prazo contratual.  

A matrícula será efetivada com o pagamento da primeira mensalidade e assinatura do 

contrato. Não será cobrado taxa de matrícula. Formas de pagamento: boleto bancário, 

cartão de crédito e transferências bancárias.  

 

4. INSCRIÇÕES:  

  

 As inscrições ocorrerão entre os dias 29 de novembro de 2019 até o dia 20 de 

janeiro de 2020, salvo se as vagas tiverem sido preenchidas antes da data final 

prevista. O início das aulas será no dia 24 de janeiro de 2020.  

  

 Os documentos necessários para inscrição são: 

   

 i) Cópia do RG, CPF e Comprovante de Residência;  

 ii) Cópia do Diploma de Graduação ou Certidão de Conclusão de Curso; 

  iii) Cópia do Histórico Escolar da Graduação;  

 

 Para maiores informações, consultar os sites 

https://www.faculdadeiesm.com.br/ http://imerp.com.br/ e as redes sociais dos 

institutos (Instagram: @faculdadeiesmoficial @institutoimerp). 

 

 

Timon, 29 de novembro de 2019. 

 

 

Amanda A. Waquim 

Coordenadora da Pós-Graduação 

 

Giulia M. Gedeon 

Coordenara Geral Pós-Graduação IESM 

https://www.faculdadeiesm.com.br/
http://imerp.com.br/

