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Seja bem-vindo à Pós-graduação em Carreira Pública: Gestão e Governança!

Neste documento, você vai encontrar cada detalhe da nossa primeira 
especialização. Todas as informações sobre a Casa Pós e sobre cada uma das 
disciplinas desta especialização estão compiladas de forma simples e objetiva. 
Sempre que você precisar, é só voltar aqui e tirar suas dúvidas! 

Confira o que você encontrará ao longo deste guia:

 • Apresentação da Casa Pós;

 • Apresentação da Pós-graduação em Carreira Pública: Gestão e Governança;

 • Currículo do curso;

 • Ementa completa com professores. 

Boa leitura!

PARCEIROS ESTRATÉGICOS:
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O GRUPO EDUCACIONAL CASA

Antes de falarmos sobre o curso, é importante você entender um pouco mais sobre quem 
somos.

A Casa Pós é a plataforma de ensino a distância que chegou para tornar a sua vida mais 
prática. Por meio de cursos de pós-graduação e MBAs, nosso principal objetivo é unir a prática 
profissional para você se destacar no mercado à praticidade de você não precisar sair de casa 
para estudar.

Nós somos parte do Grupo Educacional Casa, que também é composto pela Casa do Concurseiro 
e pela EA Certificações. Com isso, preparamos milhares de alunos em todo o país para provas 
de concursos públicos, certificações bancárias e, a partir de agora, oferecemos uma experiência 
de educação continuada com pós-graduações e MBAs.

O Grupo Educacional Casa pertence ao UOL EdTech, maior empresa de tecnologia para educa-
ção do Brasil. Criado em 2013, o UOL Edtech tem como objetivo transformar a vida das pessoas 
por meio de uma educação mais acessível, de qualidade, e adequada ao mundo digital. Desde 
então, tem desenvolvido plataformas tecnológicas e conteúdos educacionais online para que 
as pessoas possam aprender novos conhecimentos onde e quando quiserem.

PÓS-GRADUAÇÃO EM CARREIRA PÚBLICA: GESTÃO E GOVERNANÇA

A Pós-graduação em Carreira Pública: Gestão e Governança foi pensada para quem sonha 
ou já exerce função no setor público. Além disso, é uma ótima porta de entrada para quem 
pretende se especializar na carreira pública. 

Com esta especialização, você será capaz de entender a base do funcionamento do Estado, as 
principais áreas da Administração Pública e como aplicar Gestão e Governança no seu dia a dia 
como servidor público ou como parte do setor privado. 

O curso é dividido em três módulos, abrangendo tudo que você precisa para ter a base teórica 
e a vivência prática na área em um só curso! 

PARCEIROS ESTRATÉGICOS:
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CURRÍCULO

A seguir, você vai encontrar a tabela com cada uma das disciplinas da Pós-graduação em 
Carreira Pública: Gestão e Governança.

MÓDULO I 

Disciplina Professor Titulação

Teoria do Estado e Direito Constitucional Cristiano Lopes Mestrado

Direito Administrativo Tatiana Marcello Especialização

Direito Tributário Rafael Novais Mestrado

Direito Financeiro e Direito Econômico Juliano Madalena Mestrado

OPTATIVA 1 Catálogo UOL EdTech -

MÓDULO II 

Disciplina Professor Titulação

Gestão de Organizações Públicas: Evolução e Tendências Natália Gomes da Silva Mestrado

Governança Pública Rafael Ravazolo (coord.) Mestrado

Orçamento e Finanças Públicas Roberto Chapiro Especialização

Contabilidade Aplicada ao Setor Público Ana Tércia Lopes Rodrigues Mestrado

OPTATIVA 2 Catálogo UOL EdTech -

MÓDULO III 

Disciplina Professor Titulação

Gestão Estratética Em breve -

Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Humano Sandro Bergue Doutorado

Licitação e Contratos Administrativos Em Breve -

Auditoria Rodrigo Machado Especialização

OPTATIVA 3 Catálogo UOL EdTech -
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EMENTA COMPLETA

MÓDULO I

TEORIA DO ESTADO E DIREITO CONSTITUCIONAL

Tem por objeto o estudo da Teoria do Estado, transcorrendo a análise do Constitucionalismo 
Antigo ao Constitucionalismo Moderno, bem como da Hermenêutica Constitucional. Aborda 
o Jusnaturalismo, o Positivismo, o Pós-positivismo e as formas do Poder Constituinte. Debate, 
entre outros assuntos, as normas constitucionais, a estrutura da Constituição Federal de 1988 e 
as funções e a separação dos Poderes.

Professor(a): Cristiano Lopes

DIREITO ADMINISTRATIVO

Apresenta as noções introdutórias do Direito Administrativo. Analisa o regime jurídico 
administrativo, a organização da Administração Pública, bem como todos os outros temas 
atinentes a esse ramo do direito público.

Professor(a): Tatiana Marcello

DIREITO TRIBUTÁRIO

Analisa os aspectos jurídicos e práticos do tributo na ótica constitucional e infraconstitucional, 
tendo como base a análise dos princípios constitucionais tributários e os tributos em espécie.

Professor(a): Rafael Novais

DIREITO FINANCEIRO E ECONÔMICO

Trata das disposições legais que regem a economia do Estado e fixam as normas de aplicação 
dos fundos públicos às necessidades da Administração Pública. No Direito Econômico, é 
apresentado o rol de normas jurídicas constitucionais que regulam a produção e a circulação de 
produtos e serviços, com vista às políticas econômicas do país. 

Professor(a): Juliano Madalena

OPTATIVA 01
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MÓDULO II

GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS: EVOLUÇÃO E TENDÊNCIAS

Descreve a trajetória e a composição da gestão pública brasileira desde suas origens até o 
contexto atual. Inclui temas como os modelos de Administração Pública (patrimonialista, 
burocrático e gerencial) e as novas perspectivas no campo da Administração Pública no Brasil.

Professor(a): Natália Gomes da Silva

GOVERNANÇA PÚBLICA

Trata do conceito e dos princípios de governança na esfera pública, ou seja, o conjunto de 
mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e 
monitorar a gestão, com vistas à condução das políticas públicas e à prestação de serviços de 
interesse da sociedade.

Professor(a): Rafael Ravazolo (coord.)

ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

Estuda o planejamento, a execução e o acompanhamento das finanças e orçamentos públicos. 
Traz uma visão sistêmica do processo orçamentário-financeiro, englobando uma análise prática 
da legislação, dos planos orçamentários (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei 
Orçamentária Anual) e dos mecanismos financeiros.

Professor(a): Roberto Chapiro

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO

Busca debater a aplicação dos princípios de contabilidade, da transparência das informações e 
da instrumentalização do planejamento do setor público a partir das boas práticas contábeis. 
Pretende, também, aplicar a prática contábil ao setor público por meio de aprendizado teórico-
prático vivenciado a partir da contabilidade geral.

Professor(a): Ana Tércia Lopes Rodrigues

OPTATIVA 02
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MÓDULO III

GESTÃO ESTRATÉGICA

Apresenta a visão estratégica das organizações e suas principais abordagens e ferramentas, 
envolvendo formulação e desenvolvimento da estratégia, modelos de planejamento, processo 
estratégico e experiências em organizações públicas.

Professor(a): Em breve

GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Visa a apresentar os aspectos históricos, legais e culturais da Gestão de Pessoas na Administração 
Pública, as práticas contemporâneas dos processos de Gestão de Pessoas (recrutamento e 
seleção, treinamento e desenvolvimento, remuneração, avaliação de desempenho e gestão por 
competências), suas implicações às organizações públicas e os papéis do gestor nesse contexto.

Professor(a): Sandro Bergue

LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Baseando-se na legislação vigente, aborda a organização dos serviços de compras no setor 
público, as diversas peculiaridades existentes nos processos licitatórios, bem como suas 
consequências jurídicas e administrativas, além do conjunto das métodos e controles que 
visam à administração correta e eficaz das contratações públicas.

Professor(a): Em breve

AUDITORIA

Visa a explanar conceito, objeto e técnicas sobre auditoria com o objetivo de criar no aluno a 
capacidade de opinar e fundamentar sobre a razoabilidade das demonstrações financeiras e 
sobre a salvaguarda do patrimônio das entidades auditadas.

Professor(a): Rodrigo Machado

OPTATIVA 03


