Especialização em Assessoria Política e Governo

CONCEPÇÃO DO CURSO
A Pós-Graduação em Assessoria Política e Governo pretende formar pessoas em um nível de excelência
quanto ao funcionamento das democracias, com competências específicas para entender a estrutura e o
funcionamento das instituições relacionadas, especialmente, ao sistema político brasileiro, vislumbrando,
nesse aspecto, as relações entre Governo e sociedade civil.
O curso está voltado para uma formação interdisciplinar no intuito de gerar uma capacitação amplamente
referenciada nas formas institucionais de atuação no âmbito das instituições políticas, que apresentam
cargos e funções voltadas para o assessoramento, particularmente em governos, parlamentos e partidos
políticos. Uma outra especificidade do curso é capacitar atores/atrizes para atuar nas eleições e as
diversas formas de envolvimento em campanhas eleitorais.

OBJETIVO
O curso busca capacitar profissionais que desejam uma capacitação direta e indiretamente vinculada à
atuação política em ambiente corporativo (empresas que desenvolvem relações governamentais) ou nas
instituições políticas (governos, mandatos legislativos, partidos políticos, judiciário, etc.). O objetivo do
curso é oferecer uma formação de excelência sobre a política nacional e internacional, mas priorizando a
formação prática quanto à atividade de assessoria política nos espaços de poder.

TITULAÇÃO
Especialista em Assessoria Política e Governo.

PERFIL DO EGRESSO
O perfil do egresso está voltado para a formação profissional voltada para a atuação na gestão e
organização de campanhas eleitorais, bem como de mandatos legislativos, mandatos em governos ligados
ao Poder Executivo em todas as esferas e na coordenação de partidos políticos. Espera-se que os egressos
disponham da formação em liderança pública e possam compor assessorias que dependam de habilidade
e estratégia política, assim como compreensão interdisciplinar de conhecimentos necessários para a
gestão de políticas públicas.

PÚBLICO ALVO
O público alvo do curso é constituído por graduados em cursos de ciências humanas com afinidade para a
pesquisa, bem como indivíduos que exercem mandatos eletivos ou que estão diretamente vinculados às

assessorias políticas e cargos governamentais. O curso também se destina ao público que compõe os
partidos políticos e entidades da sociedade civil.

PROGRAMA
DISCIPLINA

CH

Instituições políticas: Legislativo, Burocracia e Governos

20

Fundamentos de Administração Pública

20

Análise de Políticas Públicas

20

Finanças Públicas e Orçamento

10

Processo Legislativo

10

Carreira e Liderança Política

20

Organização de campanhas eleitorais

20

Comunicação Governamental e Marketing Político

20

Pesquisas Quantitativas e Qualitativas para Eleições

20

Planejamento e Gestão Estratégica de mandatos e partidos

20

Funções de Assessoria Política nos Poderes Executivo e Legislativo

20

Mapeamento político – softwares de gerenciamento

20

Direito Eleitoral

30

Propostas, discursos e projetos pautados em Dados e evidências (CENSO, PNUD, PNAD,
relatórios, diagnósticos, etc.)

40

Governança de Cidades Inteligentes

20

Seminários Avançados em Assessoria Política e Governo (Palestras com profissionais,
consultores e políticos)

40

EIXO COMUM*
Planejamento e Desenvolvimento de Carreira Profissional

5

Produção Científica I

20

Produção Científica II - TCC

20

TOTAL

395h

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

SOBRE O CURSO
Carga horária:

395 h/a

Periodicidade:

Mensal

Horário:

Sexta: de 13h10 às 17h20 e de 18h30 às 21h50
Sábado: de 8h às 12h10 e de 13h10 às 17h20

Duração:

20 meses

Local:

Campus Pituaçu

Investimento:

20 parcelas de R$ 575,00
40% de desconto para Egressos UCSAL: 20 parcelas de R$ 345,00
Política de descontos e condições especiais – consultar www.pos.ucsal.br

COORDENAÇÃO
Nome: Raquel Carvalho
Titulação: Mestre em Cultura e Sociedade (IHAC/UFBA)
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1467795768347662

Mais informações, @ Fale com o coordenador

