
ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO UNIVERSITÁRIA 
 

Justificativa 
 
A Universidade Federal do Pará (UFPA) por meio da Pró-Reitoria de Desenvolvimento e 
Gestão de Pessoal (PROGEP) em parceria com o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos 
(NAEA) estão ofertando o Curso de Especialização em Gestão Universitária (lato sensu) na 
modalidade presencial considerando a demanda de servidores existente na Instituição com 
potencial para realização do curso, o que possibilitará aos participantes desenvolver habilidades 
para: 
a) identificar tipos de estruturas organizacionais universitárias, respeitando os aspectos que 
fundamentam e ditam o comportamento geral da IES UFPA no mercado;  
b) criar estratégias de desenvolvimento e atuação para a IES;  
c) utilizar criticamente a legislação vigente da educação superior.  
d) usar ferramentas que fundamentam a gestão de IES: avaliação institucional, planejamento, 
marketing e gestão com pessoas.  
e) identificar líderes de alto desempenho com capacidade de propor e conduzir mudanças 
necessárias para o sucesso do empreendimento educacional, com capacidade de inovar, produzir 
e desenvolver técnicas e metodologias novas observando o mercado e as mudanças na 
sociedade, na qual as exigências são cada vez maiores na prestação de serviços educacionais de 
qualidade. 

 
 

Objetivos  
  
1 – Capacitar servidores da UFPA e demais participantes tendo como pressuposto as modernas 
técnicas de gestão, planejamento e avaliação  indispensáveis para tomada efetiva de decisão a 
partir da implantação do Plano Estratégico da Organização. 
2 – Possibilitar ao participante uma visão estratégica da gestão publica, estimulando o 
desenvolvimento de sua capacidade de reflexão e crítica; 
3 – Elevar a competência pessoal dos participantes, tanto no aspecto técnico-profissional quanto 
no étnico – comportamental. 
4 – Proporcionar uma visão ampla e integrada da administração pública brasileira, no contexto 
das transformações institucionais; 
5 – Promover reflexão e debate sobre a ética pública, democracia e responsabilidade do Estado 
perante a sociedade; 
6 – Desenvolver a capacidade de comunicação, trabalho em equipe e liderança que favoreçam 
tomadas de decisão em um contexto democrático; e 
7 – Disponibilizar conhecimentos e instrumentos de gestão que contribuam para a elevação dos 
padrões de eficiência, eficácia e efetividade da Administração Pública, no atendimento às 
necessidades dos cidadãos. 
 
Público Alvo 
 
Servidores do quadro permanente da UFPA. 
Profissionais que atuam ou pretendem atuar como gestores de Instituições de Ensino Superior. 
O curso disponibilizará o total de 30 (trinta) vagas, sendo 09 (nove) vagas destinadas a 
candidaturas externas. 
 
 
Coordenador do Curso 
 
Simaia do Socorro Sales das Mercês 



 
 
Período e Periodicidade 
 
Início: 05/12/2012   Término: 04/12/2013 
 
 
Turno de Ofertas  
 
Início: 17:00h    Término: 21:00h 
 

Conteúdo Programático 
 
Administração Pública 
Estado e Políticas Públicas 
Instituições e Mudanças Organizacionais 
Direito Público Administrativo 
Estrutura do Sistema de Educação Superior no Brasil 
Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior no Brasil 
Educação Superior: Contexto Estratégico e Gestão Profissional 
Universidade e as Políticas de Educação, Ciência e Tecnologia para a Amazônia 
Gestão de Pessoas e Equipes de Alto Desempenho 
Finanças Públicas em IES 
Planejamento e Orçamento de IES 
Contabilidade Pública 
Metodologia Científica 
Elaboração de Projetos Científicos 
Métodos e Técnicas de Pesquisa I 
Métodos e Técnicas de Pesquisa II 
Seminários de Projetos de Pesquisa I 
Seminários de Projetos de Pesquisa II 
 
Corpo Docente  
 
Alberto Vieira 
Elody Nassar 
Ester Baptista 
Genylton Rocha 
Índio Campos 
Manoel Farias 
Milton Farias 
Nirvia Ravena 
Norbert Fenzl 
Oriana Almeida 
Simaia Mercês 
Terezinha Fátima Andrade Monteiro dos Santos 
Thiago Costa 


