MBA Executivo – Líderes do Setor Público
1º SEMESTRE DE 2019
1. INFORMAÇÕES GERAIS DO IDP
O IDP é Instituição de Ensino Superior (IES) mantenedora da Escola de Direito e
Administração Pública de Brasília (EDAP), credenciada pelas Portaria MEC nº 953, de
22/07/10, e nº 1.544, de 24/10/2011. Fundado em 1998, trata-se de IES voltada ao
ensino e pesquisa de excelência nas áreas de Administração Pública, Direito e Economia.
O modelo pedagógico dos cursos do IDP parte da premissa de que a atual complexidade
das relações políticas, jurídicas, econômicas e sociais demandam reflexões capazes de
propor soluções efetivas aos crescentes desafios enfrentados por empresas e órgãos
públicos na busca do desenvolvimento econômico e social.
A rede de professores do IDP é formada majoritariamente por Doutores e Mestres com
formação acadêmica diversificada e plural, obtida nas principais universidades do Brasil
e de importantes países como Alemanha, Estados Unidos, França, Itália, Reino Unido,
entre outros. Nesse sentido, pode-se afirmar que os docentes e discentes do IDP estão
inseridos em uma comunidade acadêmica de excelência que se destaca pelo
reconhecimento acadêmico e profissional e pela promoção de pesquisas, publicações e
seminários acadêmicos com repercussões nacional e internacional.
Atualmente, o IDP oferece os seguintes cursos : (1) Graduação em Direito; (2) Graduação
em Administração Pública; (3) Especialização em Direito Administrativo; (4)
Especialização em Direito Constitucional; (5) Especialização em Direito do Trabalho; (6)
Especialização em Direito Eleitoral; (7) Especialização em Direito Penal e Processo Penal;
(8) Especialização em Direito Processual Civil; (9) Especialização em Direito Tributário;
(10) LLM em Controle e Combate à Corrupção; (11) LLM em Direito Corporativo e
Governança Empresarial; (12) Especialização em Direito Civil Contemporâneo; (13) MPA
em Políticas Públicas, Gestão e Controle da Administração Pública; (14) MBA Executivo
– Líderes do Setor Público; (15) Mestrado Acadêmico em Direito; (16) Mestrado
Profissional em Administração; (17) Mestrado Profissional em Economia; (18) Mestrado
Profissional em Direito; (19) Doutorado em Direito.

2. INFORMAÇÕES GERAIS DO CURSO
O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu MBA Executivo – Líderes do Setor Público
contempla uma carga horária total de 1.000 horas-aula (350 presenciais e 650 online).

Os concluintes do curso obterão o título de Especialista em Liderança no Setor Público
cumpridos os seguintes requisitos: frequência mínima de 75%, aprovação em avaliações
periódicas e aprovação de trabalho de conclusão de curso. O título tem validade
nacional, nos termos da Resolução CNE/CES nº 1, de 6 de abril de 2018. Os cursos de PósGraduação Lato Sensu do IDP estão autorizados pela Portaria MEC Nº 701, de 15 de abril
de 2003.

3. ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO
O Programa do MBA Executivo – Líderes do Setor Público prevê dos seguintes módulos
e disciplinas:
Módulo - Liderança e Modernização do Estado
Liderança, Ética e Desempenho na Gestão Pública
Sistema Político Brasileiro e Federalismo
Instituições, Desenvolvimento e Crescimento
Econômico
Comunicação Estratégia no Setor Público
Globalização no Século XXI

Módulo - Gestão Pública e Modernização do Estado
Gestão Pública Orientada para Resultados
Judicialização de Políticas Públicas
Gestão do Orçamento Público
Gestão das Finanças Públicas e Planejamento

Módulo - Políticas Públicas e Evidências I
Desenho de Políticas Baseadas em Evidências
Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas
Educação e Políticas Pública: o que funciona de verdade?
Saúde Pública: Desafios e Tendências
Previdência Pública e Sustentabilidade do Estado

Módulo - Políticas Públicas e Evidências II
Segurança Pública: Fundamentos, Desafios e o Papel da Inteligência
Desigualdade, Pobreza e Políticas Públicas
Políticas Públicas, Meio ambiente e Sustentabilidade
Política, Economia e Planejamento Urbano

Módulo - Inovação no Setor Público
Ciências Comportamentais e o Desenho de Políticas Pública
Design Thinking no Desenho de Políticas Públicas
Gestão Pública e Digitalização
Gestão de Projetos no Setor Público
Smart Cities: Fundamentos, Governança e Sustentabilidade

Módulo - Combate à Corrupção no Setor Público
Controle da Administração Pública I: Compliance e Integridade
Controle da Administração Pública II: Novos Mecanismos de Combate à Corrupção
Relações Institucionais, Poder e Política: Características e Limites
Gestão de Contratos e Compras Governamentais: Melhores Práticas

Módulo - Metodologia de Pesquisa (à distância)
Metodologia do Projeto Aplicado de Pesquisa

A estrutura curricular do curso está sujeita a alterações definidas pela Coordenação
Acadêmica do Curso.

4. METODOLOGIA DE ENSINO
O MBA Executivo – Líderes do Setor Público apresenta 7 módulos em sistema de imersão,
no formato blended. Os 6 primeiros módulos possuem uma semana intensiva de
atividades presenciais seguida de 3 meses de atividades online. O 7º módulo,
exclusivamente online, é dedicado às atividades de metodologia, visando à preparação
do projeto aplicado.
A metodologia dos cursos de Pós-Graduação do IDP está estruturada a partir da análise
de estudos de casos e aplicações práticas do conhecimento teórico aprendido em sala
de aula. Cada disciplina é desenvolvida tendo por premissa a conjugação entre saberes
teóricos e práticos, com ênfase na estimulação ao pensar a partir de problemas, de forma
que o aluno aprenda a pensar, a agir, a compreender e a buscar soluções para os
problemas reais enfrentados. Portanto, as opções metodológicas devem contribuir para
o desenvolvimento da percepção crítica, com a valorização do diálogo e dareflexão.
Dessa forma, busca-se desenvolver no estudante o senso crítico que possibilite um
diálogo constante entre os pressupostos teóricos e problemas jurídicos e sociais reais
enfrentados no cotidiano da prática profissional. De forma geral, a metodologia de
ensino envolve aulas expositivas, leituras e elaboração e trabalhos online e incluem
debates a respeito dos temas incluídos no programa de cada disciplina. Encoraja-se
fortemente a participação ativa dos alunos durante as aulas. Assim sendo, o curso de
Pós-Graduação Lato Sensu oferece uma abordagem interdisciplinar, estimula a leitura
crítica e fomenta o debate acadêmico, ao vincular teoria e prática pelo método de estudo
de casos emblemáticos.
A aprovação em cada módulo no MBA depende de avaliação de rendimento de caráter
obrigatória e é definida pela Coordenação Acadêmica no início e no final de cada módulo.
São exemplos de avaliação utilizadas no IDP: (i) avaliação interdisciplinar mediante a
observação do aluno nas diversas situações ao longo do curso, envolvendo pontualidade,
assiduidade, comprometimento, leitura e domínio dos textos e participação nas aulas;
(ii) avaliação escrita (prova) sobre a matéria do programa; (iii) elaboração de artigos,
seminários ou pesquisas correlatas.
A aprovação no Trabalho de Conclusão de Curso é obrigatória e a avaliação será realizada
pelo método blind peer review.

5. CORPO DOCENTE
Os professores da Escola de Administração Pública do IDP são, em sua grande maioria,
mestres, doutores e pós-doutores com formação acadêmica diversificada, plural e com
larga experiência docente nos níveis de graduação e pós-graduação. Além de sólida
formação acadêmica, o corpo docente do IDP diferencia-se pela destacada inserção
profissional, tanto na esfera privada quanto na esfera pública, o que faz com que os
alunos tenham acesso aos debates mais avançados e atuais que ocorrem tanto na teoria
quanto na prática.
O corpo docente do MPA – Políticas Públicas, Gestão e Controle foi estruturado de
maneira a fornecer ao aluno uma formação completa e multidisciplinar, envolvendo as
quatro principais áreas do conhecimento necessárias a um profissional de excelência no
setor: Administração, Ciência Política, Direito e Economia.
São exemplos de professores da Escola de Administração Pública do IDP:

•

Alexander Vaz - Doutor em Ciência Política. Pesquisador Sênior doInternational
Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG/UNDP)

•

Caio Cordeiro de Resende – Doutor em Economia. Consultor Legislativo no
Senado Federal

•

Felipe Cruz – Doutor em Ciência da Informação. Coordenador Geral de
Cooperação e Gestão – Ministério do Planejamento

•

Fernando Boarato Meneguin – Pós-Doutor em Economia. Diretor no Ministério
da Justiça

•

Gustavo Cezário - Mestre em Relações Internacionais. Diretor Executivo da
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

•

João Trindade – Doutorando em Direito. Consultor no Senado Federal.

•

Jose Luiz Rossi – Doutor em Economia. Economista-Pais no BID

•

Leany Lemos – Pós-Doutora em Ciência Política. Secretária de Planejamento do
Rio Grande do Sul

•

Luciana Garcia – Doutora em Direito. Advogada.

•

Luís Henrique Paiva - Doutor em Sociologia e Política. Gestor Público(EPPGG).

•

Luiz Ricardo Cavalcante – Doutor em Economia. Consultor Legislativo no Senado
Federal.

•

Pedro Cavalcante - Pós-Doutor em Ciência Política. Gestor Público (EPPGG).

•

Suely Araújo - Doutora em Ciência Política. Consultora Legislativa da Câmara dos
Deputados. Ex-Presidente do IBAMA.

•

Weder de Oliveira - Mestre em Direito. Ministro-Substituto do TCU.

6. INÍCIO DAS AULAS E DURAÇÃO DO CURSO
As aulas têm início previsto para março de 2019 e previsão de término estimada para
setembro de 2020. Encerrado o período de disciplinas, o aluno disporá de seis meses
para elaboração do trabalho de conclusão de curso.
O MBA Executivo – Líderes do Setor Público apresenta 6 módulos presenciais em sistema
de imersão. As aulas ocorrerão, predominantemente, no horário de 9h00 às 20h00, com
duas horas de intervalo para o almoço.
As datas dos encontros presenciais estão planejadas conforme calendário abaixo.
Módulo – Inovação no Setor Público
Data a definir
Módulo - Combate à Corrupção no Setor Público
Data a definir
Módulo - Liderança, Ambientes e
Cenários no Século XXI
Data a definir
Módulo - Gestão Pública e Modernização do Estado
Data a definir
Módulo – Políticas Públicas e Evidências I
Data a definir
Módulo – Políticas Públicas e Evidências II
Data a definir
Ressalta-se que os dias e horários das aulas poderão sofrer alterações de acordo com
definição da Coordenação Acadêmica.
Coordenador Acadêmico: Prof. Caio Cordeiro de Resende.

7. DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO
Esta proposta refere-se à oferta do MBA Executivo – Líderes do Setor Público a ser
ofertado na sede do IDP, localizada em SGAS II St. de Grandes Áreas Sul 607 - Brasília,
DF, 70200-670.

8. INFRAESTRUTURA ACADÊMICA
Atualmente, a Biblioteca possui um acervo especializado em Direito e Administração
Pública com aproximadamente 20 mil documentos, entre livros, obras de referência
(dicionários, enciclopédias, etc.), coleções especiais, periódicos científicos, CD-ROM e
outros materiais audiovisuais. O acervo bibliográfico inclui obras em português,
espanhol, inglês, francês, italiano e uma coleção especial em alemão.
As atividades de rotina da Biblioteca, incluindo a consulta e o empréstimo, são
gerenciadas pela base de dados PHL - Personal Home Library. O padrão do registro
utilizado pelo PHL baseia-se no formato UNISIST/Unesco, compatibilizado com os
padrões internacionais de intercâmbio de informações. O programa de automação
possibilita a elaboração de relatórios, dentro das normas da Associação Brasileira de
normas técnicas – ABNT. A consulta ao catálogo e as reservas podem ser feitas via
internet.

9. INVESTIMENTO

•

Valores válidos para o primeiro semestre de 2019.

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento pode ser realizado por meio de boleto bancário ou nota de empenho.

11. VALIDADE
A presente proposta tem validade para matriculas efetivadas até o dia 13/03/2019.

12. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO IDP
•
•
•
•

Razão Social: Instituto Brasiliense de Direito Público
CNPJ: 02.474.172/0001-22
Endereço: SGAS 607, Módulo 49, Via L2 Sul, Asa Sul - Brasília/DF
CEP: 70.200-670

•
•
•

Tele/Fax: (61) 3535-6504 / 3535-6514
E-mail: direcao@idp.edu.br
Site: www.idp.edu.br

Brasília, 02 de janeiro de 2019

