
 

PLANO DE ENSINO 
I. IDENTIFICAÇÃO 

Curso/Departamento: Administração Pública 

Disciplina: Desenvolvimento de Projetos Públicos Código: 72DESPP 

Carga Horária: 72 h/a Período letivo: 2019/1  Termo: 7º 

Professor: Lucas Carregari Carneiro, Me. 

Contato: carregari.lucas@gmail.com ou sistema Polvo 

 

II. EMENTA 

Análise de demandas. Diagnóstico institucional. Projetos: origem, importância, tipos e 
finalidades. Impacto ambiental, externalidades, custos e benefícios. Elaboração de projetos: 
técnicas, etapas, formato e planejamento. Métodos de avaliação: monitoramento, tipos de 
avaliação, formas de avaliação. Formas de captação de recursos: fundos, incentivos fiscais, 
instituições públicas e privadas de apoio a desenvolvimento de projetos públicos. Contratos, 
convênios e subvenções de governo, doações de diversas fontes. Estrutura de projetos para 
captação de recursos. 

 

III. OBJETIVOS 

Geral: 
Estudar os processos de gerenciamento de projetos e suas particularidades na esfera 
pública. 
Objetivos Específicos (ao final o aluno deve ser capaz de) 
- Compreender técnicas, etapas, formatos e ferramentas usuais no gerenciamento de 
projetos; 
- Vivenciar as etapas de elaboração de um projeto público. 
- Perceber que o planejamento é central a elaboração de projetos  
- Discutir formatos que levem em conta diferentes objetivos de projeto, assim como 
interesses e expectativas de partes interessadas distintas 
- Conhecer instrumentos e formas de captação de recursos para projetos. 

 

IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Conceitos, características e etapas do gerenciamento de projetos 
2. Gestão Ágil de Projetos – Metodologia Scrum 
3. Diagnóstico da situação problema e identificação da oportunidade de intervenção 
4. Estudo de alternativas de solução 
5. Análise e gestão dos atores envolvidos 
6. Marco lógico & Estrutura analítica de projetos 
7. Métodos de avaliação com levantamento, análise e gestão de riscos em projetos 
8. Sequenciamento, duração, custos e cronograma de atividades 
9. Planos de Recursos Humanos, de Finanças, de Comunicação e de Gestão de Riscos 
10. Impacto ambiental, externalidades, custos e benefícios 
11. Captação de recursos 
12. Execução, controle e encerramento 

 

 

mailto:carregari.lucas@gmail.com


 
V. METODOLOGIA DE ENSINO 

- Elaboração de um projeto conforme orientações. 
- As aulas serão expositivas, com utilização do datashow e quadro branco.  
- Serão utilizados casos concretos e vídeos ilustrativos 
- Sempre que possível, após cada aula teórica, a aula subsequente envolverá uma atividade 
prática de fixação de conteúdo. 
- Serão utilizadas ferramentas de gestão de projetos (ex.: MS Project, Trello, Asana, 
metodologias do design thinking, gestão ágil, entre outras). 

 

VI. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 
Método Forma Peso Descrição 

Provas 1 e 2 Individual 40% Avaliação com questões objetivas e dissertativas 

Elaboração do 
Projeto 

Grupo 40% Elaboração de um projeto que constituirá as entregas 
parcial e final da disciplina, com respectivos trabalhos 
escritos e apresentações. 

Participação Individual 20% Participação na realização das atividades práticas.  

 
Serão também considerados os seguintes aspectos: 
-Nas provas: as respostas de caráter interpretativo serão consideradas corretas ou parcialmente 
corretas quando apresentarem reflexões lógicas e articuladas ao conteúdo estudado. Para os casos 
onde haja necessidade de 2ª chamada, os estudantes devem consultar a Resolução nº 018/2004 
CONSEPE; 
-Na elaboração do Projeto:  
Apresentações - apreensão e clareza na apresentação do conteúdo; postura e atitudes coerentes com 
as orientações e proposta da disciplina; criatividade e adequação dos recursos de apresentação; 
objetividade e expressividade na apresentação dos resultados. Salvo força maior, todos os 
integrantes do grupo deverão participar ativamente da apresentação. 
Trabalhos escritos - lógica na escrita, utilização dos principais conceitos estudados; qualidade dos 
resultados alcançados; clareza conceitual; ortografia correta; cumprimento das normas de elaboração 
de trabalhos acadêmicos. A entrega com atraso de qualquer atividade escrita terá sua nota máxima 
reduzida em 50%. Após terem decorrido 7 dias do prazo os trabalhos não serão mais recebidos; 
Na participação 
-Exercícios práticos: envolvimento do aluno nas atividade e entrega das atividades propostas.  
Frequência regular (conforme critérios regimentais da Universidade) – a chamada será realizada em 
todos os encontros; a não permanência em sala durante todo o período implica em registro de 
presença parcial no diário de classe; 
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