
 

              

 

COORDENAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO: CONTROLADORIA, LICITAÇÃO  

E GESTÃO PÚBLICA 

 

Modalidade:  Especialização lato-sensu 

 

Coordenador(a): Profa. Angélica Alves D’ Almeida de Melo Lula 

 

OBJETIVO 

Capacitar e propiciar ao participante/gestor público o atendimento de suas 

necessidades, na execução de suas atividades no processo de tomada de decisão, 

enfatizando aspectos de ética, governança, finanças, contabilidade e orçamento das 

instituições governamentais. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Promover autonomia intelectual, com a compreensão da necessidade do contínuo 

aperfeiçoamento profissional e do desenvolvimento da autoconfiança; 

 

 Preparar profissionais para atuação no planejamento, implantação e gerenciamento 

de programas e projetos de políticas públicas, agindo de forma ética e competente 

em instituições públicas, nas esferas federal, estadual ou municipal; 

 

 Melhorar a imagem e a qualidade dos serviços prestados pelos órgãos públicos junto 

à comunidade em função da elevação na formação dos profissionais que atuam neste 

setor; 

 

 Formar profissionais com visão crítica e humanística, aptos a tomar decisões em 

um mundo diversificado e interdependente, participando do desenvolvimento da 

sociedade. 



PÚBLICO-ALVO 

 

Bacharéis em Ciências Contábeis, Administração, Economia, Direito ou 

profissionais de cursos afins que tenham interesse em conhecimentos específicos na 

área de Controladoria e Licitação na Gestão Pública. Ter disponibilidade para 

participar dos encontros presenciais nos locais     previstos. Ter disponibilidade para 

realizar as atividades desenvolvidas no curso. 

 

PROCESSO SELETIVO 

 

A seleção será realizada mediante análise do currículo do candidato, 

preenchimento da ficha de inscrição, entrevista (em data a ser definida) e apresentação 

dos seguintes documentos: diploma e histórico de Graduação, CPF, RG e comprovante 

de residência.  

 

CARGA HORÁRIA 

380 (trezentos e oitenta) horas. 

 

DURAÇÃO 

 

21 meses, incluindo o prazo para a entrega do Trabalho de Conclusão de Curso 

(em forma de artigo científico). Dessa forma, serão 19 disciplinas presenciais e 02 

meses destinados ao TCC. 

 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO  

 

 Cópia autenticada do diploma de graduação;  

 Curriculum Vitae atualizado; 

 Cópia da carteira de identidade (RG) e CPF (e originais); 

 Cópia do boleto bancário que conste o pagamento da Taxa de Inscrição (este 

documento pode ser obtido no seguinte endereço: www.faculdadedoserido.com.br); 

 01 foto 3x4; 

 Cópia do comprovante de endereço atual. 

http://faculdadedoserido.com.br/


ESTRUTURA CURRICULAR 

 

MESES DISCIPLINA CARGA 

HORÁRIA 

1 Gestão Pública I 20h 

2 Gestão Pública II 20h 

3 Licitação Pública I 20h 

4 Licitação Pública II 20h 

5 Controladoria I 20h 

6 Controladoria II 20h 

7 Gestão Orçamentária Financeira 20h 

8 Gestão de Recursos Humanos 20h 

9 Economia e Gestão Pública 20h 

10 Planejamento e Política Pública 20h 

11 Planejamento, Programas e Ações Governamentais 20h 

12 Métodos Quantitativos de Avaliação de Gestão 20h 

13 Marketing na Gestão Pública 20h 

14 Métodos e Técnicas de Pesquisa 20h 

15 Legislação Trabalhista Aplicada a Gestão Pública 20h 

16 Gestão Estratégica de Projetos Públicos 20h 

17 Custos na Gestão Pública 20h 

18 Liderança e Ética na Gestão Pública 20h 

19  Contabilidade Pública 20h 

20-21 TCC – Artigo Científico  

TOTAL DE CARGA HORÁRIA  380 h 

 

 

 



CORPO DOCENTE 

 

Os cursos de Pós-graduação da Faculdade do Seridó são ministrados pelos 

professores do Departamento de Ciências Contábeis da FAS, além de contarem com a 

participação de profissionais convidados de outros Departamentos e entidades 

externas à Faculdade. Os docentes são, predominantemente, mestres e doutores, com 

larga experiência em seus campos de atuação. 

 

 


