DIREITO PÚBLICO

NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em Direito Público.
COORDENAÇÃO GERAL: Prof. Dr. Antônio Celso Baeta Minhoto

ÁREA DO CONHECIMENTO: DIREITO.
DESCRIÇÃO: Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área de Direito, na
modalidade on-line.
OBJETIVOS: Os objetivos do curso são:

Especializar profissionais dos setores público, privado, educacional, terceiro
setor, dentre outros, para lidarem com o direito público, utilizando esse cabedal de
conhecimentos como instrumento de transformação de suas respectivas realidades.

Estudar e analisar as diversas estratégias didáticas para uso do direito público na
formulação de políticas públicas, bem como interface da iniciativa privada e instituições
do terceiro setor com o Estado.

Desenvolver conhecimentos e habilidades para o desenvolvimento da docência
em nível superior na área de direito público.

Disseminar, difundir e compartilhar boas práticas relacionadas ao direito público.

Atualizar os participantes em termos das transformações vividas e das
perspectivas imaginadas para o futuro do direito público.

Promover o processo de inovação como forma de acompanhamento das
mudanças tecnológicas, sociais e culturais, com vistas a trazer o direito público a uma
realidade contemporânea.
PÚBLICO-ALVO: Pessoas com graduação completa em qualquer área acadêmica,
preferencialmente aquelas ligadas as ciências sociais aplicadas, tais como direito ou
ciências jurídicas, sociologia, economia, história, antropologia, militares, policiais,
agentes de segurança e outras atividades correlatas.

CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 450h. Nesse curso é obrigatória a confecção
do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
DURAÇÃO: 12 meses + 2 meses para o TCC

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC): Em formato EaD, obrigatório ao final do
curso.

MATRIZ DE DISCIPLINAS:

Disciplina do curso

Carga Horária
(horas)

1. Direito Administrativo

40h

2. Direito Ambiental Constitucional

40h

3. Direito Previdenciário Contemporâneo

40h

4. Direito Tributário no Século XXI

40h

5. Direito Econômico e Financeiro

40h

6. Direito Constitucional Contemporâneo

40h

7. Licitações e Processo Administrativo

40h

8. Ambientes Virtuais de Aprendizagem

40h

9. Seminários: rumos do Direito Público no Século XXI
10. Metodologia de Pesquisa

60h

11. Orientação e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

30h

40h

