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O CURSO 
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública tem a duração 
de 2 anos, permitindo aos alunos, após conclusão, realizar uma pós 
graduação em nível de especialização ou mestrado.

OBJETIVOS DE CURSO 
• Formar profissionais aptos a atuar em instituições públicas, nas esferas 
federal, estadual ou municipal ou empresas privadas prestadoras de 
serviços aos órgãos públicos. 
• Atuar em atividades centradas no planejamento, implantação e 
gerenciamento de programas e projetos de políticas públicas.
• Articular e mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, para 
colocá-los em prática, fazendo uso de criatividade e inovação.

PERFIL DO PROFISSIONAL FORMADO
• Identificar e analisar os modelos de gestão administrativa e os fundamentos 
do serviço público;
• Empreender comportamento ético e social na administração pública, 
desenvolvendo comportamento inovador, criativo e empreendedor;
• Identificar os fatores dos cenários interno e externo da economia, da política 
e do social, suas relações sistêmicas e correlações com o desempenho 
global da organização pública;
• Identificar a estrutura e funções das Leis de Incentivo para captação de 
recursos a serem aplicados em projetos de parceria com instituições privadas;
• Identificar a necessidade do uso da auditoria e controladoria como 
instrumento de gestão;
• Coordenar os processos da gestão pública no que tange a execução 
(orçamentária; financeira; relatórios; acompanhamento de programas/
projetos públicos);
• Aplicar os conhecimentos jurídicos sobre a administração pública, 
envolvendo convênios, contratos, parcerias, licitação pública e 
prestação de serviços;
• Analisar e aplicar a Lei de Responsabilidade Fiscal.

ÁREA DE ATUAÇÃO 
O tecnólogo em Gestão Pública da Fatenp terá formação que possibilitará 
sua atuação frente às questões de competência pública no tocante ao: 
planejamento, coordenação, gerenciamento e execução de projetos e 
políticas públicas. Poderá atuar em órgãos públicos de nível federal, 
estadual e municipal, tais como: prefeituras, secretarias, câmaras, 
assembleias, autarquias e todos e quaisquer organismos do terceiro 
setor (como por exemplo: ONG´s – Organizações Não Governamentais). 
Também estará capacitado para atuar em diversos tipos de associações 
não vinculadas diretamente ao poder público.
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MATRIZ CURRICULAR 
A implantação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da FATENP justifica-se pelo fato da descentralização do 
Governo de Santa Catarina vir crescendo paulatinamente. O momento atual exige que, principalmente no serviço público o 
profissional possua formação sólida, capacidade técnica e domínio de competências como habilidades para o trabalho em 
equipe e capacidade de liderança.
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Trabalhabilidade é a capacidade do indivíduo de dominar 
competências que apresentam real valor no mundo do 
trabalho, assumindo a responsabilidade por gerenciar o seu 
desenvolvimento e aperfeiçoamento permanente, elevando 
suas oportunidades de melhoria de qualidade de vida.

A TRABALHABILIDADE É O 
DIFERENCIAL DA FATENP. 
TRANSFORMANDO VIDAS.

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS NA FATENP
Cidadania, liderança, relacionamento pessoal, comunicação 

e expressão, trabalho em equipe, flexibilidade, resiliência, 

comprometimento, ética profissional, tomada de decisão, 

empreendedorismo, aprender a aprender.

QUALIFICAÇÃO INTERMEDIÁRIA
O curso prevê a emissão de certificações de qualificação 

intermediária, proporcionando ao aluno, cursando algumas 

unidades curriculares, o desenvolvimento de competências e 

habilidades reconhecidas.

CERTIFICAÇÃO AUXILIAR EM ORÇAMENTO E PROJETOS PÚBLICOS:

Capacita o aluno para atuar profissionalmente auxiliando nas 
necessidades e requisitos para o desenvolvimento de projetos, 
preparação e acompanhamento de orçamento público. 

Capacita o aluno para auxiliar na preparação e acompanhamento 
da legislação nos termos da lei e sua aplicação na área pública, 
e atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material 
destinada à satisfação da coletividade em geral. (Serviços 
públicos).

CERTIFICAÇÃO AUXILIAR EM LEGISLAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS:


