
RELAÇÃO DE DISCIPLINAS OPTATIVAS DO CSAP 2º SEMESTRE DE 2021 E 1º

SEMESTRE DE 2022

Trilha de Aprendizagem 1: Liderança (transformadora) e gestão governamental

Disciplina: Gestão de Conflitos no Serviço Público (2º/2021)

Ementa: O grupo e a organização. Motivação, mudança organizacional e resistência à mudança na

esfera pública. Percepção. Comunicação, conflito e gerenciamento de conflitos. Negociação. Clima e

cultura organizacional em organizações públicas.

Objetivo geral: Apresentar o conceito de conflito, os tipos de conflitos existentes, suas causas, como

eles surgem e formas de gerenciá-los. Analisar a relação existente entre conflito e desempenho

organizacional. Aplicar casos práticos relacionados à administração pública.

Disciplina: Governo 4.0: do conceito de inovação à aplicação prática (1º/2022)

Ementa: Inovação: o que é, tipos e conceitos. O papel do Estado na inovação e políticas públicas de

fomento. O Estado Empreendedor. Ecossistemas de inovação. Governo 4.0: Blockchain, IoT, Big Data,

Inteligência Artificial. Processo de adoção tecnológica pelas organizações. O papel da liderança no

processo de adoção tecnológica e transformação digital no governo. Canva de adoção tecnológica.

Objetivo geral: O curso tem o objetivo de discutir o conceito de inovação e o papel do Estado nesse

contexto. Será realizada uma revisão bibliográfica sobre os conceitos de inovação e a relação com o

poder público. Além disso, serão estudadas as formas de atuação do Estado na formulação de

políticas públicas de fomento à inovação. Em um segundo momento, o curso irá aprofundar o debate

sobre o uso de tecnologias emergentes e com grande potencial de mudar a forma de prestação de

serviços públicos e a relação com o cidadão. Além disso, serão apresentadas metodologias

relacionadas à adoção das tecnologias e os desafios a serem enfrentados pelo gestor público no

momento da implementação. Por fim, será utilizado uma metodologia para orientar a adoção de

tecnologias disruptivas.

Trilha de Aprendizagem 2: Dados, Monitoramento e Avaliação

Disciplina: Inteligência geoespacial aplicada à gestão pública (2º/2021)

Ementa: Conceitos básicos sobre geotecnologias e Inteligência Geográfica e relação entre espaço e

problemas sociais. Aplicações à análise e solução de problemas em diversos setores - educação,

saúde, mercado, demografia, segurança pública, gestão ambiental, dentre outros. Bases de dados

geográficos, conceitos e aplicações de estatística espacial, análises quantitativas a partir de

informações georreferenciadas, ferramentas exploratórias de dados geográficos e inteligência

espacial aplicada à gestão pública. Manipulação de dados em um sistema de informações geográficas.
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Objetivo geral: Seguindo uma tendência mundial de aprofundamento do uso de soluções inovadoras

baseadas em geotecnologias, esta disciplina tem como objetivo apresentar, debater e analisar as

principais aplicações de inteligência geoespacial à gestão pública. A solução de problemas sociais,

objetos de reflexão das ciências sociais e de ações da gestão pública, demanda uma adequada

compreensão crítica, analítica e sistêmica da distribuição de fenômenos ocorridos no espaço

geográfico. Para contribuir com a formação dos alunos, busca-se instrumentalizá-los na análise e

interpretação de problemas sociais, articulando múltiplos saberes em busca de soluções (a partir do

trinômio formado por ciência de dados, gestão da informação e gestão pública) para esses problemas

e produção de decisões que sejam embasadas técnica e cientificamente.

Disciplina: População e Políticas Públicas (1º/2022)

Ementa: Conceitos básicos em demografia. Fontes de dados e projeções populacionais. Componentes

da dinâmica demográfica: mortalidade, fecundidade, migração. Envelhecimento populacional.

Arranjos domiciliares e familiares. População e políticas públicas: impactos da mudança no padrão

demográfico brasileiro nas políticas de saúde, educação, seguridade social, habitação e saneamento.

Objetivo geral: Introduzir os conceitos básicos e principais componentes da dinâmica demográfica:

mortalidade, fecundidade e migração. Discutir o impacto das mudanças demográficas nas políticas

públicas.

Trilha de Aprendizagem 3:  Análise e Gestão de Políticas Públicas

Disciplina: Saúde Coletiva (2º/2021)

EMENTA: Introduzir os alunos aos debates contemporâneos em torno da teoria democrática e da

democracia deliberativa. Contexto histórico. Legitimidade Política e Social. Crise de Legitimidade.

Legitimidade pela proximidade. Espaço Público e agir comunicativo de Jürgen Habermas. Novas

Instituições: Poder Judiciário, Redes Sociais e Sociedade Civil Organizada.

Objetivo geral: Instigar análise crítica sobre novas questões que estão emergindo no cenário

democrático do século XXI: a questão da participação da sociedade civil, novas instituições

representativas e não representativas e as formas de democracia pós-nacional.
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