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Normas de Estágio Curricular Não Obrigatório Remunerado 
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – ICSA 

- Curso de Tecnologia em Gestão Pública – 
Currículo 2012/01 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública é baseado na formação integral 

do acadêmico, a fim que possa instrumentalizar as técnicas adequadas para sua formação 

profissional em órgão públicos das esferas federal, estadual ou municipal, tanto na 

administração direta, como na indireta, e ainda em empresas vinculadas ao sistema de 

gestão pública. 

O curso proporciona o desenvolvimento de habilidades necessárias para que o 

gestor público possa tomar as suas decisões de gestão baseadas nos princípios 

constitucionais legais, bem como com capacidade de empreender e inovar, com liderança e 

valores fundamentais ao exercício da função. 

 

Objetivos do Curso: 

 

Objetivo Geral: 

Formar tecnólogos em gestão pública, com competência para o trabalho em 

instituições públicas, nas esferas federal, estadual ou municipal, capazes de planejar, 

implementar e gerenciar programas e projetos de políticas públicas com vistas à obtenção 

de resultados sustentáveis, a partir da atuação ética e transparente. 

 

Objetivos Específicos: 

 Promover a compreensão da importância da Gestão Pública para o desenvolvimento 

da sociedade. 

 Incentivar o espírito científico, tecnológico e inovador considerando suas aplicações 

nas atividades profissionais do gestor público; 

 Desenvolver competências profissionais, tecnológicas e específicas para implantar, 

desenvolver e aprimorar o processo de Gestão Pública nas diversas esferas da 

administração pública; 
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 Promover a análise dos impactos sociais, econômicos e culturais resultantes do 

desenvolvimento da gestão e incorporação de novas tecnologias no ambiente 

público; 

 Promover a compreensão dos direitos humanos e o valor das pessoas para a 

sociedade; 

 Propiciar a compreensão, integração e execução das atividades relacionadas às 

diferentes áreas da gestão pública e sua relação com o desenvolvimento do país, 

estado e/ou municípios; 

 Promover o conhecimento e a análise dos aspectos legais relacionados à gestão 

pública; 

 Formar gestores públicos para a atuação ética e transparente, cientes da importância 

de seu papel na liderança de pessoas e na gestão dos recursos públicos; 

 Formar gestores cientes do papel dos agentes de fiscalização dos recursos públicos; 

 Estimular a profissionalização do gestor público nas diversas esferas da administração 

pública; 

 Capacitar o acadêmico a criar indicadores de resultados permanentes a fim de 

subsidiar as políticas públicas internacionais, nacionais, estaduais e municipais. 

 Capacitar o acadêmico para atuar no planejamento, implantação e gerenciamento de 

programas e projetos de políticas públicas.  

 Conhecer as regulamentações legais específicas da administração pública. 

 

Objetivos do Estágio: 

 

a) Oportunizar que o acadêmico aplique o conhecimento adquirido em sala de aula, 

com os diversos saberes que envolvem a prática profissional. 

b) Possibilitar o desenvolvimento das relações interpessoais no mercado de trabalho. 

c) Instrumentalizar o acadêmico às exigências que a área de Gestão Pública exige. 

d) Capacitar o acadêmico ao desenvolvimento de capacidades, competências e 

potencialidades que são requeridas de um profissional inserido no mercado de 

trabalho. 
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Critérios: 

 

ATIVIDADES POSSÍVEIS DE SEREM DESENVOLVIDAS PELO ESTUDANTE NO ESTÁGIO 

 

A partir do 1º 
semestre 

 Auxiliar na elaboração, movimentação de documentos e 
processos internos dos diversos setores da gestão pública, 
atendimento ao telefone e ao público, atividades 
administrativas no serviço público, digitação de ofícios, 
ocorrências e demais correspondências oficiais. Auxilio geral 
em serviços administrativos em empresas públicas. 

 
 
 

A partir do 3º 
semestre 

 Auxiliar na elaboração de relatórios, atendimento ao público, 
ao telefone. Realizar minutas de planos de trabalho que darão 
subsídios as licitações. Atuação como estagiários em gabinete 
de secretários, diretores das empresas públicas, propondo 
planos de ações e projetos ligados a área de atuação. 

 

Profissionais que podem supervisionar o estágio nas empresas: 

 

Gestores de empresas públicas, secretários municipais e estaduais; diretores e 

gerentes das diversas Secretarias do Município, Estado, Federação; dos diversos setores, 

departamentos, com experiência nas atividades que serão desenvolvidas durante o estágio. 

 

Normas relacionadas à estágio do conselho profissional, sindicato, etc... 

Não há regulamentação específica. 

Áreas de Atuação: 

 

Administração Direta e Indireta das instâncias Municipais, Estaduais e Federais da 

Gestão Pública, de todos os poderes. Tais como Prefeituras, Secretárias de Estados. 

Ministérios, empresas públicas, entre outros. 

 
Novo Hamburgo, 10 de março de 2016. 

 
 

Prof.ª Me. Carla Regina Adam 
Coordenadora do Curso de Tecnologia em Gestão Pública 

           


