
 

 

CONVITE: GRUPO DE ESTUDOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Dentre as ações de formação continuada propostas pela Escola de Formação Continuada 

dos Trabalhadores da Educação e Servidores Públicos do IFFluminense está a promoção de 

grupos permanentes de estudos em diferentes áreas do conhecimento que tem por objetivo 

fomentar a formação continuada pela permanência do estudo e do diálogo entre: profissionais da 

educação e das diversas áreas do serviço público; produções científicas; saberes construídos em 

diversos espaços/tempos da formação e a realidade, de modo a sustentar, por meio do 

conhecimento construído coletivamente, ações que imprimam qualidade à Educação e ao 

serviço público. 

Os grupos permanentes de estudos surgem da proposição de grupo de servidores 

dispostos a se dedicar ao estudo e ao debate dos temas relacionados à sua formação e atuação 

profissional. 

 Para efetividade dos grupos de estudo algumas orientações são consideradas: 

Os grupos de estudo deverão ter uma coordenação encarregada de estruturar a 

organização do grupo de estudos e a construção do planejamento dos trabalhos;  

Para desenvolvimento dos estudos devem ser indicados(as) mediadores(as) que 

conduzirão os estudos, discussões e proposições. A mediação é flexível, ela pode ser 

desempenhada por diferentes participantes, de acordo com o enfoque dos temas.  

Os encontros do grupo poderão ter a frequência semanal, quinzenal ou mensal, 

conforme a temática e o objetivo dos estudos e serem realizados no Centro de Referência;  

 A pesquisa científica poderá ser incluída como ação do grupo e ser realizada por meio 

do(s) instrumentos(s) que o grupo definir como aquele que melhor contribui para o tema do 

estudo; 

 É possível a inclusão de trabalhadores de outras instituições socioeducativas, 

administrativas e técnico-científicas que venham contribuir para o aprofundamento e 

propositura de ações de intervenção na realidade quando for o caso; 

 É recomendável a participação de visitantes convidados para aprofundamento de 

algum tema quando possível por meio de palestras, apresentações, debates, entre outros. 

Essas oportunidades devem ser valorizadas abrindo-se para outros interessados (que não 

os membros do grupo) no tema em discussão; 



 Os textos básicos devem ser de autores com produções reconhecidas e atuais, sem 

desconsiderar os clássicos que tratam dos temas propostos; 

 A dinâmica do estudo deve constar do planejamento do grupo. 

 

 O grupo que ora se propõe tratará da temática da Administração Pública e convida ao 

estudo servidores públicos municipais, estaduais e federais do Instituto Federal 

Fluminense, de outros Institutos Federais e de outros órgãos do executivo federal que 

tenham interesse em aprofundar seus conhecimentos em Administração Pública, assim 

como envolver estudantes e outros interessados nesta área de conhecimento. 

 Por considerar que a demanda de serviços e desafios da Administração Pública 

impedem muitas vezes que os profissionais envolvidos parem, pensem e se capacitem 

para executarem suas tarefas, este grupo de estudos objetiva disponibilizar aos 

interessados/envolvidos em Administração Pública: 

 Espaço para reflexão e discussão dos desafios e dilemas da Administração 

Pública no século XXI. 

 Capacitação e desenvolvimento para profissionais que atuam nas diversas áreas 

de conhecimento da Administração Pública. 

 Contribuição para o desenvolvimento da Administração Pública na Região de 

abrangência do IFFluminense e dos IF participantes, aumentando, assim, o nível 

do serviço prestado à sociedade. 

 Aprendizado para os alunos das graduações em Administração em cujas grades 

por vezes tratam o tema de modo superficial. 

 

Os temas propostos são os que seguem abaixo: 

 

Tema I: Surgimento e estrutura do Estado Moderno: concepções de Estado, Democracia e 

formas de governo. 

Tema II: Administração Pública: evolução, reformas e teorias. 

Tema III: Administração Pública e sua regulação: reflexões sobre Direito Administrativo. 

Tema IV:Gestão de Políticas Públicas. 

Tema V: Aquisições e Fiscalização de Contratos Públicos. 

Tema VI: Gestão de Materiais na Administração Pública 

Tema VII: Gestão de Pessoas no contexto da Administração Pública. 

Tema VIII: Tecnologia da Informação na Administração Pública 

Tema IX: Pensamento Estratégico aplicado à Administração Pública. 



Tema X: Marketing e Comunicação na Administração Pública. 

Tema XI: Responsabilidade Social: Constituição, Direitos Fundamentais, Controle Social e 

Combate à Corrupção 

Tema XII: Sustentabilidade na Administração Pública. 

 Haverá um evento de abertura, no dia 01 de março de 2016 às 16h no Auditório do 

Centro de Referência do IFFluminense , que constará de mesa redonda com o tema: Desafios 

e Perspectivas na Administração Pública no Século  XXI. A conclusão dos estudos será no 

dia 5 de dezembro de 2016. 

 

 

Equipe da Escola de Formação Continuada 

dos Trabalhadores da Educação 


