
 

 

 

 

Tem como objetivo qualificar os profissionais que atuam na área da Administração 
Pública, melhorando o atendimento das demandas da sociedade, e assim, atender com 
qualidade às necessidades profissionais em seus vários níveis e poderes. 

Preparar os profissionais que ingressam na carreira pública ou fornecedores de 
produtos ou serviços ao Estado. O curso também capacitará o profissional para 
colaborar na elaboração de planejamento estratégico governamental, coordenar a 
implementação e avaliação de políticas públicas com base nos instrumentos de 
planejamento orçamentário (PPA, LDO e LOA); elaboração e coordenação de projetos 
e ações sociais para o desenvolvimento socioeconômico. 

 

PÚBLICO-ALVO           

 

O público alvo será de servidores públicos federais, estaduais e municipais, dos 
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, aspirantes à carreira 
pública, parlamentares, professores, consultores e assessores, fornecedores de 
produtos e serviços ao setor público e profissionais que atuam no terceiro setor. 

 

DIAS E HORÁRIOS           

Início das aulas:  12/03/2019 e 16/03/2019 

Horário das aulas: terças e quintas-feiras, 19 horas às 22 horas. 

Sábados quinzenais, de 9 horas às 18 horas. 

Local das aulas: ATOPP Brasil – Faculdade de Negócios 

                  Rua Fortaleza, 91 – Londrina – Paraná. 

Vagas: 60 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 



  

 

 

 

DISCIPLINAS C.H. 

Planejamento Estratégico na Gestão Pública 30 

Gestão de Pessoas no Setor Público 30 

Licitações e Lei de Responsabilidade Fiscal 30 

Orçamento e Controles Internos e Externos 30 

Matemática Financeira e Finanças Públicas 30 

Gestão e Avaliação de Políticas Públicas 30 

Sistemas Tecnológicos de Apoio à Gestão Pública 30 

Atendimento e Comunicação com a Sociedade 30 

Plano Diretor e Gestão Urbana 30 

PPP – Parcerias Público Privadas 30 

Gestão Democrática e Participativa 30 

Metodologia para Projetos  30 

Orientação de TCC 30 

TOTAL 360 + 30 
DE TCC 

 

 Módulo Internacional - *opcional 



 

 

 

 

DIFERENCIAIS            

 

• Professores com experiência 
acadêmica e de mercado. 

• Visitas técnicas empresariais. 

• Estudos de caso customizados. 

• Material didático incluído (via e-
mail) 

• Módulo com Certificação 
Internacional. 

• Dupla certificação com mais 6 
meses de aulas. 

 

 

INFORMAÇÕES:          

 

 

 

Informações e matrículas: 

pos.faculdade@atopp.com.br  

                                           Fone: (43) 3029-0070 e (43) 99196-4212  

 

 

INVESTIMENTO:           

 Valor: Matrícula de R$ 85,00 mais 20 parcelas de R$ 225,00 (valor com desconto). Se 

o pagamento for realizado até o último dia de cada mês: R$ 200,00. 

 

 


