HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO
O Centro Universitário FADERGS, credenciada em 2004 iniciou suas atividades em Porto Alegre, com a oferta
de quatro habilitações no Curso de Graduação em Administração de Empresas.
Desde sua criação, o Centro Universitário FADERGS observa as necessidades educacionais em nível superior,
alinhando propostas inovadoras de ensino e enfocando em suas ofertas a convergência entre as necessidades
do mercado e as possibilidades de empreendimento que podem ser lidas em sua realidade. Ao oferecer
suporte a este empreendimento educacional, a Mantenedora acrescenta qualidade e inovação em sua oferta
para a Educação Superior, demarcando a sua participação comunitária através de uma prática diferenciada de
formação.
Vale destacar que, a partir do ano de 2008, o Centro Universitário FADERGS passou a integrar a Rede Laureate
International Universities, caracterizada por ser a maior rede mundial de instituições de ensino superior
privada. Essa aliança revelou-se uma excelente oportunidade de fortalecer as competências necessárias para
o cumprimento de sua missão institucional.
Sem deixar de lado a observação ao contexto regional, a FADERGS passou a proporcionar aos integrantes da
comunidade acadêmica a possibilidade de realizar programas internacionais de intercâmbio nas demais
instituições da Rede. Desse modo, evidencia-se o diferencial da instituição e o seu compromisso na preparação
de profissionais capacitados para atuar em uma sociedade do conhecimento.
Atualmente, o Centro Universitário FADERGS oferece dezenas de cursos de bacharelado e de cursos superiores
de tecnologia.
Para dar conta de capacitar profissionais para um mundo globalizado, a FADERGS tem como missão “expandir
o acesso à educação superior de qualidade, assegurando a formação de cidadãos e profissionais
empreendedores, capazes de fazer do mundo um lugar melhor”. Já a visão do Centro Universitário FADERGS,
enquanto instituição pertencente a maior rede mundial de instituições de ensino privada, é “ser a melhor e a
maior Instituição de Ensino Superior do seu segmento, na região metropolitana de Porto Alegre, preparando
profissionais aptos a atuar de forma empreendedora na sociedade do conhecimento”.
Para o Centro Universitário FADERGS, a cultura empreendedora é uma postura que ajuda os estudantes em
suas reflexões e na formação de uma visão ampla e crítica do mundo do trabalho. Independentemente dos
profissionais formados na Instituição, seguirem carreira no setor público ou privado, estes terão vivenciado
um aprendizado voltado ao estímulo a uma atuação proativa e uma postura positiva de empreender projetos.
Empreender é também planejar e executar ações que resultem no objetivo traçado.
A estrutura acadêmica do Centro Universitário FADERGS constitui-se em três áreas de conhecimento:
Negócios, Saúde e Bem-estar e Formação Jurídica.

SOBRE O CURSO
A graduação tecnológica em Gestão Pública do Centro Universitário FADERGS busca desenvolver
competências voltadas para a gestão de organizações públicas. As organizações públicas têm sentido nos
últimos anos a necessidade de reformular sua atuação tendo em vista três movimentos centrais, a saber:
1. A busca constante pela elevação dos índices de eficiência da gestão pública, principalmente pelo aumento
da produtividade (fazer mais e melhor com menos recursos);
2. Serviços prestados pelas organizações públicas devem ter qualidade e atender os anseios da sociedade no
tocante a satisfação das necessidades sociais básicas (fazer cada vez melhor);

3. Reiterar a atuação da esfera pública como canal de expressão da cidadania e espaço privilegiado de
aprendizagem social (fazer o que deve ser feito).
As disciplinas buscam formar profissionais aptos a planejar e gerir a Administração Pública, ampliando o
número de pessoas qualificadas para a efetiva construção e execução de políticas públicas envolvendo os
diferentes produtos e serviços públicos. Estes desafios colocam o gestor público no ápice do processo de
mudança na maneira de gerir pessoas, processos e recursos, bem como na capacidade de dar retorno de forma
proativa à sociedade. Neste sentido a competência gerencial se caracteriza como um recurso valioso para a
redefinição da atuação e da imagem do Estado como prestador de serviços.
Desta forma, entende-se que a transformação nas organizações públicas necessita de profissionais
qualificados e comprometidos na construção de um novo modelo de gestão, centrado numa estrutura mais
flexível e descentralizada e capaz de dar conta das necessidades da sociedade por serviços com maior
qualidade e agilidade. Para isso é fundamental que os gestores públicos exerçam sua função de forma
profissional (conforme exige a legislação), com comprometimento, ética e responsabilidade.

OBJETIVO GERAL DO CURSO
Os objetivos do CST em Gestão Pública são:





Desenvolver competências para atuar na gestão pública competitiva e dinâmica, visando a tomada de
decisões, realizando planejamentos e buscando resultados almejados.
Formar profissionais com competências e atitudes coerentes com sua realidade garantindo a
governança e governabilidade na administração pública.
Criar no egresso percepção inter e multi disciplinar na abordagem dos problemas de gestão
Aliar à visão acadêmica e a realização prática, envolvendo soluções viáveis e sustentáveis.

COMPETENCIAS DA ÁREA DE CONHECIMENTO E DO CURSO

PÚBLICO ALVO
O curso se destina a pessoas interessadas em desenvolver, ampliar ou formalizar competências e
habilidades na área do curso. O mercado tem se comportado de maneira positiva na absorção de egressos do
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curso, que podem ocupar posições de trabalho nos setores público e privado, nas áreas de Gestão Pública, se
envolvendo nos processos de mudanças sociais, orientados por uma consistente formação humanística,
socialmente responsável, solidária e ética; e profissionais com conhecimentos e habilidades para atuar em
equipes multidisciplinares e competências de gerenciamento de políticas públicas, nas esferas federal,
estadual ou municipal.

Ao fim da formação, o estudante deverá ter desenvolvido as seguintes competências/habilidades:







Atuar no planejamento, implantação e gerenciamento de programas e projetos de políticas públicas;
Pensar estrategicamente, equacionar soluções e buscar a otimização da administração pública com
sólidos conhecimentos sobre as regulamentações legais e específicas da gestão pública;
Comunicar-se e relacionar-se de forma interpessoal, intergrupal ou empresarial, além de se expressar
e se comunicar de modo compatível com o exercício profissional;
Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formulações matemáticas,
presentes nas relações formais e causais entre fenômenos produtivos, administrativos e de controle
estatal, expressando-se de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais,
assim como buscando soluções às situações apresentadas;
Desenvolver, elaborar, programar e consolidar projetos numa perspectiva ampla e sistêmica da gestão
pública, articulando os recursos e ações necessárias à construção de ambientes sustentáveis, com
capacidade de transformar as realidades sociais e ambientais.

DISCIPLINAS E EMENTÁRIO
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Atividades práticas e/ou teóricas, relacionadas ao contexto do curso que contribuem na formação profissional
mais ampla do aluno, envolvendo alternativa ou simultaneamente, produção, pesquisa, intercâmbio, visitas
técnicas, participação em eventos e outras consideradas próprias ao curso.
CIÊNCIA POLÍTICA E FUNDAMENTOS DE DIREITO ELEITORAL
Trata dos fundamentos da Política e da Democracia, com destaque para a evolução do pensamento político,
da separação dos poderes e da Teoria do Estado, em especial analisa os fundamentos do Direito Eleitoral.
COMUNICAÇÃO
Estuda o processo comunicativo em diferentes contextos sociais. Discute o uso de elementos linguísticos
adequados às peculiaridades de cada tipo de texto e situação comunicativa. Identifica e reflete sobre as
estratégias linguístico-textuais em gêneros diversificados da oralidade e da escrita.
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO
Trata dos fatos administrativos e contábeis dos diversos procedimentos da gestão pública, analisando as
normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público e os instrumentos de planejamento público da
legislação vigente.
DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS
Estuda temas relevantes da contemporaneidade como o processo de construção da cidadania e suas
respectivas interfaces com os direitos humanos, ética e diversidade. Analisa as interferências antrópicas no
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meio ambiente e discute o desenvolvimento sustentável e o impacto das inovações tecnológicas. Aborda ainda
tendências e diretrizes sociopolíticas, e questões de responsabilidade social e justiça.
DIREITO ADMINISTRATIVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Discute as noções gerais do Direito Administrativo, conceito e fontes do regime jurídico da administração
pública direta e indireta, ou seja, agentes públicos, atos e fatos administrativos e o processo administrativo.
DIREITO ADMINISTRATIVO: BENS PÚBLICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
A disciplina trata das noções gerais do Direito Administrativo, com especial destaque para o tratamento
jurídico dos bens públicos, das licitações, dos contratos e dos serviços públicos, abordando ainda a atuação do
Estado na ordem econômica e na propriedade privada e sua responsabilidade extracontratual.
DIREITO CONSTITUCIONAL
A disciplina trata das bases do Direito Constitucional Positivo, com destaque para a estrutura e função dos
Poderes do Estado e das funções essenciais à justiça, da organização da ordem econômica e social.
DIREITO TRIBUTÁRIO: TEORIA DO TRIBUTO
A disciplina tem como objeto de estudo o tratamento jurídico do tributo em sua dimensão constitucional e
infraconstitucional, tendo como ponto de partida análise do conceito de tributo e suas espécies, o estudo da
relação tributária e seus reflexos nas demais dimensões do Direito.
ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO
Analisa a participação do Estado na economia, a partir do estudo da receita e despesas públicas, do orçamento
público: concepções, elaboração, execução e controle, dos efeitos econômicos da despesa pública e do crédito
público, da Teoria da Escolha Pública, da Corrupção, da teoria da taxação e o Sistema Tributário Nacional, da
Privatização e da Regulação de Serviços Públicos.
EMPREENDEDORISMO
Apresenta a importância do empreendedorismo para o desenvolvimento, bem como os seus conceitos de e
evolução histórica. Descreve o empreendedorismo como competência sócio emocional e as características do
Comportamento Empreendedor como criatividade, empreendedorismo e inovação. Demonstra a ação
empreendedora nos âmbitos corporativo, social e na criação de Novos Negócios.
ESTATÍSTICA PARA GESTORES
Desvenda o universo da Ciência Estatística e suas aplicações no contexto do mundo dos negócios, dando
ênfase à Estatística Descritiva - medidas de posição central, medidas de variabilidade, distribuição de
probabilidades, amostragem e testes de hipóteses e de significância.
ÉTICA E GOVERNANÇA EM GESTÃO PÚBLICA
Aborda o conceito de ética, valores morais e responsabilidade social. Descreve os modelos de Ética
Empresarial e de Responsabilidade Social, além de estudar os programas sociais governamentais e nãogovernamentais. Trata ainda da governança corporativa, dos princípios de governança na gestão pública, da
governabilidade nas democracias, da concepção da governança corporativa.
GESTÃO DE PESSOAS NO SETOR PÚBLICO
Discute os pressupostos teóricos que fundamentam as políticas e práticas da gestão de pessoas e os impactos
da sua operacionalização em diferentes instâncias organizacionais com ênfase para o Setor Público. Trata de
temas como evolução, modelos, planejamento, processo de movimentação de pessoas, desenvolvimento
humano e organizacional, carreira, desempenho, remuneração e visão atual.
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OPTATIVA
POLÍTICAS PÚBLICAS E ORÇAMENTO
Discute os conceitos básicos de políticas públicas, suas estruturas e processos. Aborda os aspectos
constitutivos da formação da agenda das políticas públicas e o processo decisório para a formulação de
políticas públicas e orçamento.
PROJETO INTEGRADOR: DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL
Dedica-se ao entendimento do ambiente organizacional, realizando diagnóstico estratégico que contempla
missão, visão e valores organizacionais. Aborda a análise SWOT (ambiente interno e externo) e a estrutura
organizacional para desenvolvimento de visão sistêmica de relações entre funções organizacionais.
PROJETO INTEGRADOR: GESTÃO DE PROJETOS
Aborda a implementação de projetos por meio de modelagem e gestão de projetos. Estuda métodos e técnicas
como PMI, PMBOK, mapeamento e acompanhamento dos riscos de projetos, definição do perfil do gerente
de projetos, análise de informações dos projetos e desenvolvimento de relatório de implementação de
projetos. Discute ainda a gestão da mudança organizacional.
PROJETO INTEGRADOR: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Trata da conscientização sobre a construção de estratégias empresariais diferenciadas, o entendimento das
políticas empresariais, a avaliação estratégica com ferramentas de Balanced Scorecard e definição de
indicadores estratégicos e a consolidação do planejamento estratégico como ferramenta de gestão.
PROJETO INTEGRADOR: TEMAS TRANSVERSAIS
Aborda a atuação do profissional responsável e comprometido com as temáticas sociais. Discute temas de
inclusão social, relações étnico-raciais, diversidade cultural (cultura afro-brasileira e indígena), sexual e
religiosa; direitos humanos; e responsabilidade social corporativa.
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
Trata do uso da tecnologia da informação como forma de subsidiar a gestão organizacional. Aborda a utilização
de sistemas de informações gerenciais atuais, suas possibilidades, uso e ganhos para o resultado das
organizações.
CONTABILIDADE GERENCIAL
Apresenta o conceito, objeto e objetivos da contabilidade, definindo usuários e seus aspectos quantitativos e
qualitativos; patrimônio, métodos e formas de escrituração e de lançamentos contábeis. Aborda ainda a
elaboração, apuração e análise das principais demonstrações contábeis, visando à tomada de decisão
gerencial.
TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO E FUNDAMENTOS DE GESTÃO PÚBLICA
A disciplina aborda as Teorias da Administração e os fundamentos da Gestão Pública, diferenciando-a da
Gestão Privada. Oportuniza aos estudantes conhecer e aplicar os principais conceitos de Gestão Pública, tais
como Plano Plurianual de Ação Governamental, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e
Receitas e Despesas Públicas.

FREQUÊNCIA
A avaliação do desempenho escolar, além do aproveitamento, abrange aspectos de frequência. A Instituição
adota como critério para aprovação a frequência mínima de 75% da carga horária total da disciplina. O
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estudante que ultrapassar esse limite está automaticamente reprovado na disciplina. Nas disciplinas e cursos
a distância a frequência é apurada a partir da completude das atividades propostas no ambiente de
aprendizagem e seguem o mesmo critério para aprovação.

CENTRO UNIVERSITÁRIO FADERGS

Você, estudante, é parte integrante da comunidade acadêmica do Centro Universitário FADERGS e pode
desfrutar de toda a infraestrutura que a Instituição oferece.
São diversos campi com instalações modernas, laboratórios de última geração, bibliotecas com acervo
abundante, além de outros diferenciais.
 Campus Centro:
Sede Andradas - Rua Uruguai, 330. Centro Histórico - Porto Alegre/RS.
Sede General Vitorino - Rua General Vitorino, 25. Centro Histórico - Porto Alegre/RS.
Sede Riachuelo- Rua Riachuelo, 1257. Centro Histórico - Porto Alegre/RS.
 Campus Cidade Baixa:
Sede João Pessoa - Avenida João Pessoa, 1105. Porto Alegre/RS.
Sede Luiz Afonso- Rua Luiz Afonso, 84. Porto Alegre/RS.
 Campus Zona Norte:
Sede Sertório - Av. Sertório, 5310. Porto Alegre/RS.
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