Especialização em Direito Público Municipal
CONCEPÇÃO DO CURSO
Curso presencial e eletrônico presencial com aulas formatadas com professores capacitados em
experiências práticas no mercado do direito público e administração pública municipal.
OBJETIVO
Formar profissionais capazes de debater, compreender e solucionar temas de direito administrativo,
constitucional e administração pública sempre voltados para os temas municipais.
TITULAÇÃO
Especialista em Direito Público Municipal
PERFIL DO EGRESSO
Capaz de enfrentar os principais temas que circundam a vida pública municipal, seja sob o ponto de vista
da administração municipal, do direito público aplicado aos municípios, atender lideranças públicas locais
e resolver as demandas que se exigem, inclusive, no mercado conexo com as prefeituras e câmaras.
PÚBLICO ALVO
Bacharéis em ciências humanas e exatas que tenham interesse de atuar – ou já atuem - nas
municipalidades, seja como servidor ou profissional do segmento.
PROGRAMA
DISCIPLINA

CH

O município na estrutura federativa e administrativa (módulo I)

100

A atuação das entidades públicas (módulo II)

80

Os processos no ambiente público municipal (módulo III)

80

O Município em desenvolvimento (módulo IV)

80

Tópicos Especiais em Direito Público Municipal

15

Seminário

10

EIXO COMUM*
Planejamento e Desenvolvimento de Carreira Profissional

5

Produção Científica I

20

Produção Científica II - TCC

20

TOTAL
* Turmas das disciplinas do Eixo Comum serão oferecidas em diversos horários

410h

SOBRE O CURSO
Carga horária:

410 h/a

Periodicidade:

Mensal

Horário:

Dia da Semana:  sexta – 14:00 às 22:00

Dia da Semana:  sábado – 08:00 às 17:00
Duração:

18 meses meses

Local:

Campus Pituaçu e Federação

Investimento:

20 parcelas de R$ 594,00
40% de desconto para Egressos UCSAL: 20 parcelas de R$ 356,00
Política de descontos e condições especiais – consultar www.pos.ucsal.br

COORDENAÇÃO
Nome: Isaac Newton Carneiro
Titulação: Mestre e Doutorando em Planejamento Urbano
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/9918359893085797

Mais informações, @ Fale com o coordenador

