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Pós graduação em Gestão Pública Municipal

Objetivo específico

O Curso de Pós-Graduação Especialização em Gestão Pública Municipal tem como finalidade

desenvolver em nível de pós-graduação os conhecimentos específicos das atividades

desempenhadas pelo Estado brasileiro, no âmbito federal, estadual e municipal;

Objetivos gerais

Constituem objetivos do presente curso:

•Capacitar quadros de gestores para atuarem na administração de macro (governo) e micro

(unidades organizacionais) sistemas públicos;

•Capacitar profissionais com formação adequada a intervirem na realidade social, política e

econômica;

•Contribuir para a melhoria da gestão das atividades desempenhadas pelo Estado brasileiro,

nos âmbitos federal, estadual e municipal;

•Contribuir para que o gestor público desenvolva visão estratégica dos negócios públicos, a

partir do estudo sistemático e aprofundado da realidade administrativa do governo ou de suas

unidades produtivas.

LISTA DE DOCENTES

DOCENTE Endereço do Currículo LATTES
Adílio Renê Almeida Miranda http://lattes.cnpq.br/0094354325733297
Alinne Alvim Franchini http://lattes.cnpq.br/1326468344134669
Aline Lourenço de Oliveira http://lattes.cnpq.br/0185062410418264
Bruno Eduardo Freitas Honorato http://lattes.cnpq.br/0918420069554526
Cláudio Roberto Caríssimo http://lattes.cnpq.br/1829785862285188
Dimitri Augusto da Cunha Toledo http://lattes.cnpq.br/7979147625438914
Hélio Lemes Costa Júnior http://lattes.cnpq.br/0142918820756470
José Roberto Porto de Andrade Júnior http://lattes.cnpq.br/0362852405167157
Luiz Antonio Staub Mafra http://lattes.cnpq.br/7359255644665876
Wesllay Carlos Ribeiro http://lattes.cnpq.br/6886129694119660



Coordenação de Curso e secretaria

Coordenador

Prof. Dr. Luiz Antonio Staub Mafra

e-mail: luiz.mafra@unifal-mg.edu.br

Secretaria do Curso

Italo do Nascimento Mendonça – Suporte técnico e administrativo

e-mail: gestaopublica.cead@unifal-mg.edu.br

Horário de atendimento da secretaria:

Segunda à sexta-feira – 08hs às 12hs – 13hs às 17hs

Colegiado de Curso:

Prof. Dr. Luiz Antonio Staub Mafra

Prof. Dr. Wesllay Carlos Ribeiro

Prof. Dr. Adílio Renê Almeida Miranda

Representante discente:

Normas e regulamentos

https://www.unifal-mg.edu.br/portal/wp-content/uploads/sites/52/2020/10/Resolucao-14.pdf

RESOLUÇÃO Nº 014/2020, DE 09 DE SETEMBRO DE 2020 do CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E

EXTENSÃO (CEPE) - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS -UNIFAL-MG que dispõe sobre o

Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação

Lato Sensu da Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG

Localização

mailto:luiz.mafra@unifal-mg.edu.br
mailto:gestaopublica.cead@unifal-mg.edu.br
https://www.unifal-mg.edu.br/portal/wp-content/uploads/sites/52/2020/10/Resolucao-14.pdf


Exibir quadro do Google Maps com a localização do Campus

O curso

TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO: 18 meses.

ATIVIDADES PRESENCIAIS

As provas, assim como algumas atividades didáticas, ocorrem aos sábados, no polo de apoio
presencial que estiver matriculado. As atividades presenciais ocorrerão, de modo estimado, a
cada 30 (trinta) dias, podendo ocorrer pela manhã ou manhã e tarde.

OBS: devido à pandemia, as atividades presenciais no ano de 2021 estão suspensas até que
universidade retorne com as atividades presenciais

NÚMERO DE VAGAS: 180 vagas.

POLOS: Alterosa, Boa Esperança, Bragança Paulista, São Sebastião do Paraíso, São João da Boa
Vista e Varginha.

QUALIFICACÃO EXIGIDA

Os cursos destinam-se a portadores de diploma de curso superior que exercem atividades em

órgãos públicos ou do terceiro setor ou que tenham aspirações ao exercício de função pública.

PERFIL DO EGRESSO

•Desenvolvimento da habilidade de analisar estrategicamente as questões de relacionamento

organização-ambiente ao invés de oferecer apenas soluções operacionais;

•Orientação da habilidade do pensamento crítico para os problemas de governo;

•Fortalecimento da habilidade de comunicação por meio de discussões presenciais e a

distância (chats), estudo de cases, trabalhos escritos e apresentação presencial de seminários;

•Aumento da capacidade de liderança na organização através da participação em trabalhos

em equipe;

http://ead.unifal-mg.edu.br/cead/?q=node/95
http://ead.unifal-mg.edu.br/cead/?q=node/92
http://ead.unifal-mg.edu.br/cead/?q=node/108
http://ead.unifal-mg.edu.br/cead/?q=node/108
http://ead.unifal-mg.edu.br/cead/?q=node/102


•Ampliação da compreensão das variáveis ambientais que afetam a performance

organizacional;

•Ênfase na natureza global do atual ambiente dos negócios e seu impacto sobre a tomada de

decisão;

•Melhoria da habilidade de tomada de decisão em ambientes organizacionais mais complexos,

por meio do uso de processos de simulação de situações estratégico-operacionais;

•Integração dos aspectos teóricos e práticos do negócio, através da elaboração de projetos e

análise de cases.

Dinâmica Curricular



Revista eletrônica

Link para a revista eletrônica do curso

Unidades acadêmicas

ICSA – link para a página inicial do instituto de Ciências Sociais Aplicadas

https://www.unifal-mg.edu.br/icsa/

Pós graduação – Strictu Sensu em Gestão Pública e Sociedade

Link para a página da pós graduação em Gestão Pública e Sociedade

https://www.unifal-mg.edu.br/ppgps/

Sistemas

Moodle – link para a página inicial do Moodle -

https://ead.unifal-mg.edu.br/moodle2/login/index.php

Biblioteca – Link para consulta do acervo - https://biblioweb.unifal-mg.edu.br/biblioweb/

Sistema Acadêmico – Link para página de login do sistema acadêmico -

https://academico.unifal-mg.edu.br:8443/academico/login/chooser

Acesso à informação – perguntas frequentes

Link para: https://www.unifal-mg.edu.br/cead/duvidas-frequentes/

https://ead.unifal-mg.edu.br/moodle2/login/index.php
https://biblioweb.unifal-mg.edu.br/biblioweb/
https://academico.unifal-mg.edu.br:8443/academico/login/chooser
https://www.unifal-mg.edu.br/cead/duvidas-frequentes/

