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Compromisso com os 
interesses da sociedade

O PROFISSIONALO PROFISSIONALO PROFISSIONAL

O administrador público é um profi ssional com habilidades e O administrador público é um profi ssional com habilidades e O administrador público é um profi ssional com habilidades e O administrador público é um profi ssional com habilidades e O administrador público é um profi ssional com habilidades e 
competências para análise de fatores socioeco nômicos, políticos, competências para análise de fatores socioeco nômicos, políticos, competências para análise de fatores socioeco nômicos, políticos, competências para análise de fatores socioeco nômicos, políticos, competências para análise de fatores socioeco nômicos, políticos, 
históricos e ambientais, visando a formulação de estratégias para históricos e ambientais, visando a formulação de estratégias para históricos e ambientais, visando a formulação de estratégias para históricos e ambientais, visando a formulação de estratégias para históricos e ambientais, visando a formulação de estratégias para 
a melhoria da qualidade de vida das populações e a efi ciência nos a melhoria da qualidade de vida das populações e a efi ciência nos a melhoria da qualidade de vida das populações e a efi ciência nos a melhoria da qualidade de vida das populações e a efi ciência nos a melhoria da qualidade de vida das populações e a efi ciência nos 
processos de gestão das instituições. Suas atividades incluem processos de gestão das instituições. Suas atividades incluem processos de gestão das instituições. Suas atividades incluem processos de gestão das instituições. Suas atividades incluem processos de gestão das instituições. Suas atividades incluem 
planejamento, implantação, execução e avaliação de políticas planejamento, implantação, execução e avaliação de políticas planejamento, implantação, execução e avaliação de políticas planejamento, implantação, execução e avaliação de políticas planejamento, implantação, execução e avaliação de políticas 
públicas em diversas áreas, como educação, saúde, moradia, entre públicas em diversas áreas, como educação, saúde, moradia, entre públicas em diversas áreas, como educação, saúde, moradia, entre públicas em diversas áreas, como educação, saúde, moradia, entre públicas em diversas áreas, como educação, saúde, moradia, entre 
outras. outras. outras. outras. outras. 

CAMPOS DE ATUAÇÃOCAMPOS DE ATUAÇÃOCAMPOS DE ATUAÇÃO

O administrador público é um agente de desenvolvimento apto a O administrador público é um agente de desenvolvimento apto a O administrador público é um agente de desenvolvimento apto a O administrador público é um agente de desenvolvimento apto a O administrador público é um agente de desenvolvimento apto a 
atuar em diversas entidades públicas nas esfe ras federal, estadual atuar em diversas entidades públicas nas esfe ras federal, estadual atuar em diversas entidades públicas nas esfe ras federal, estadual atuar em diversas entidades públicas nas esfe ras federal, estadual atuar em diversas entidades públicas nas esfe ras federal, estadual 
e municipal, autarquias, empre sas públicas, empresas de economia e municipal, autarquias, empre sas públicas, empresas de economia e municipal, autarquias, empre sas públicas, empresas de economia e municipal, autarquias, empre sas públicas, empresas de economia e municipal, autarquias, empre sas públicas, empresas de economia 
mista, conselhos gestores e agências de desenvolvimento. mista, conselhos gestores e agências de desenvolvimento. mista, conselhos gestores e agências de desenvolvimento. mista, conselhos gestores e agências de desenvolvimento. mista, conselhos gestores e agências de desenvolvimento. 
Além disso, pode atuar em organizações não governamentais e Além disso, pode atuar em organizações não governamentais e Além disso, pode atuar em organizações não governamentais e Além disso, pode atuar em organizações não governamentais e Além disso, pode atuar em organizações não governamentais e 
cooperativas, bem como realizar assessorias e consultorias.cooperativas, bem como realizar assessorias e consultorias.cooperativas, bem como realizar assessorias e consultorias.cooperativas, bem como realizar assessorias e consultorias.cooperativas, bem como realizar assessorias e consultorias.

Administração 
Pública

O CURSOO CURSOO CURSO

O curso de Administração Pública propicia ao estudante uma O curso de Administração Pública propicia ao estudante uma O curso de Administração Pública propicia ao estudante uma O curso de Administração Pública propicia ao estudante uma O curso de Administração Pública propicia ao estudante uma 
aprendizagem teórica e prática que permite compreender as aprendizagem teórica e prática que permite compreender as aprendizagem teórica e prática que permite compreender as aprendizagem teórica e prática que permite compreender as aprendizagem teórica e prática que permite compreender as 
temáticas da gestão nas organizações voltadas ao interesse público. temáticas da gestão nas organizações voltadas ao interesse público. temáticas da gestão nas organizações voltadas ao interesse público. temáticas da gestão nas organizações voltadas ao interesse público. temáticas da gestão nas organizações voltadas ao interesse público. 
O curso visa também a pro moção do saber contextualizado sobre O curso visa também a pro moção do saber contextualizado sobre O curso visa também a pro moção do saber contextualizado sobre O curso visa também a pro moção do saber contextualizado sobre O curso visa também a pro moção do saber contextualizado sobre 
a gestão de políticas e programas governamentais, tais como as a gestão de políticas e programas governamentais, tais como as a gestão de políticas e programas governamentais, tais como as a gestão de políticas e programas governamentais, tais como as a gestão de políticas e programas governamentais, tais como as 
redes de organizações públicas e privadas, a participação cidadã e a redes de organizações públicas e privadas, a participação cidadã e a redes de organizações públicas e privadas, a participação cidadã e a redes de organizações públicas e privadas, a participação cidadã e a redes de organizações públicas e privadas, a participação cidadã e a 
intersetorialidade das políticas públicas. Ao lon go de sua formação, intersetorialidade das políticas públicas. Ao lon go de sua formação, intersetorialidade das políticas públicas. Ao lon go de sua formação, intersetorialidade das políticas públicas. Ao lon go de sua formação, intersetorialidade das políticas públicas. Ao lon go de sua formação, 
o estudante toma contato com temáticas relaciona das a aspectos o estudante toma contato com temáticas relaciona das a aspectos o estudante toma contato com temáticas relaciona das a aspectos o estudante toma contato com temáticas relaciona das a aspectos o estudante toma contato com temáticas relaciona das a aspectos 
políticos, jurídicos, econômicos e socioambientais. Durante sua políticos, jurídicos, econômicos e socioambientais. Durante sua políticos, jurídicos, econômicos e socioambientais. Durante sua políticos, jurídicos, econômicos e socioambientais. Durante sua políticos, jurídicos, econômicos e socioambientais. Durante sua 
permanência na universidade, o estudante interage principalmente permanência na universidade, o estudante interage principalmente permanência na universidade, o estudante interage principalmente permanência na universidade, o estudante interage principalmente permanência na universidade, o estudante interage principalmente 
com práticas de gestão municipal e intermunicipal. O curso contribui, com práticas de gestão municipal e intermunicipal. O curso contribui, com práticas de gestão municipal e intermunicipal. O curso contribui, com práticas de gestão municipal e intermunicipal. O curso contribui, com práticas de gestão municipal e intermunicipal. O curso contribui, 
assim, para a formação de cidadãos críticos e conscientes.assim, para a formação de cidadãos críticos e conscientes.assim, para a formação de cidadãos críticos e conscientes.assim, para a formação de cidadãos críticos e conscientes.assim, para a formação de cidadãos críticos e conscientes.

Bacharelado
Duração: 4 anos
Período: Noturno
Vagas: 40


