Administração
Pública
Especialização e Mestrado

Conheça o
Instituto
Universitário
Atlântico

O Instituto Universitário Atlântico, foi criado com o
objetivo de proporcionar a Executivos, professores,
pesquisadores e profissionais das mais variadas áreas, o
acesso à realização de Cursos de Especializações, Cursos
de Especializações Conducentes, MBAs, Mestrados
Acadêmicos ou profissionalizantes, bem como
Doutoramentos, em parceria com países europeus, com
especial ênfase em Portugal, e Cabo Verde, dado a forte
ligação entre estes países e os especiais enquadramentos
legais existentes entre o Brasil e estes países.
Parcerias

Temos várias Instituições de Ensino Superior Portuguesas
e caboverdiana que compõem a nossa rede, o que
proporciona oferecer Cursos em diversas áreas.
Certificados
Certificados validos pelo MEC em parcerias com as
melhores faculdades do Brasil e Diplomas Internacionais
válidos no Brasil.

Acompanhamento para
reconhecimento do seu
Diploma

Aula com professores
Mestres e Doutores

Nossos
diferenciais
Mais de 12 anos no
mercado

Estude de onde quiser,
através do seu celular,
tablet e computador

Sobre a
Especialização
e Mestrado

Objetivos
Formar técnicos especializados na área da Gestão – Administração Pública
para distintas áreas da administração pública, nomeadamente Administração
Central, Autarquias Municipais, serviços públicos, setores da saúde, da justiça
e da educação, organizações sem fins lucrativos, entidades reguladas e setor
voluntário, dotando-os com conhecimentos e competências nos principais
aspectos relativos à teoria e prática, bem como ao domínio e capacidade
crítica em conceitos-base relacionados com a ciência econômica que
fundamentem a racionalidade das suas decisões e promovam a inovação,
investigação e desenvolvimento, tendo por objetivo dar resposta às
crescentes exigências no âmbito da gestão das diversas entidades e da
sociedade e, ainda, estimular o desenvolvimento de uma nova mentalidade
administrativa.

Público-alvo
Profissionais e Servidores Públicos com nível
superior em Direito, Gestão e Políticas Públicas,
Ciências Sociais, Administração, Economia,
Relações Internacionais, atuantes da área de
Administração Pública e áreas afins.

Etapas
Realizar Matrícula

Realizar
disciplinas da
primeira etapa

Diplomação da
Pós Graduação

Ingresso no
Mestrado

Nomeação do
orientador do
Mestrado

Defesa da
dissertação do
Mestrado

Diplomação do
Mestrado

Reconhecimento
do Mestrado

Como
Funciona

O aluno deverá candidatar-se a uma Especialização
conducente ao Mestrado através de um processo
tradicional, isto é, propondo-se a realizar as matérias da
parte curricular e no final o aluno recebe um diploma de
Pós Graduação emitido por uma IES Brasileira nossa
conveniada.
O aluno se candidata a uma vaga no Mestrado. A
Universidade Internacional nossa parceira reconhece os
créditos dos alunos feitos no Brasil e o aluno ingressa no
Mestrado propriamente dito, fazendo alguns créditos.
Após a conclusão dos créditos será nomeado um
Orientador que acompanhará o mestrando até a sua
dissertação, cujo prazo é de 18 meses para conclusão.

O diploma do aluno passa pelo Cartório do País e Órgão
Públicos se necessário, como prova de que é um
documento verdadeiro e com validade legal.

Unidades Curriculares a Lecionar no Brasil
Análise de Dados

Programa
do Curso

Cultura organizacional
Direito da Administração Pública
Inovação e Competitividade
Metodologias de Investigação
Sistemas de Administração Pública

Unidades Curriculares a Lecionar em Portugal
Compras e Contratação Pública
Contabilidade e Auditoria Pública

E-government* / Marketing
Finanças Públicas e Gestão Orçamental
Políticas Europeias e Programas Públicos
Seminários Temáticos

Porque ser
Mestre?

Valorização salarial

Diferencial

Segundo dados do estudo Mestre e
Doutores, desenvolvido pelo Centro de
Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), o
profissional com diploma de mestrado
ganha, em média, quatro vezes mais que
os demais trabalhadores no Brasil.

Nos últimos anos, houve um aumento
muito grande no número de pessoas com
diploma de ensino superior no Brasil, isso
é uma ótima notícia. Mas, por outro lado,
também amplia a necessidade de
profissionais que ultrapassem esse nível
de qualificação.

O mercado quer os melhores
profissionais para conduzir
mudanças com excelência

Benefícios do
EAD do Instituto
Universitário
Atlântico

Mais autonomia e flexibilidade

Otimização do tempo

Diploma igual o presencial

