
1 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

LICENCIATURA EM GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   

GRADE CURRICULAR 

 
1ºANO 

1º Semestre 2º Semestre 

Língua Portuguesa I Língua Portuguesa II 

Metodologia da Investigação Científica Métodos e Técnicas de Investigação em Administração Pública 

Informática Ética e Deontologia Profissional 

Inglês I Inglês II 

Matemática Geral Noções Gerais de Empreendedorismo 

Princípios de Administração Fundamentos do Pensamento Contemporâneo 

Extensão I Extensão I 

  

2ºANO 

1º Semestre 2º Semestre 

História Geral da África Politicas Africanas e Administração Nacional 

Marketing Psicologia das Organizações 

Direito Público e Privado Constitucional Gestão Pública Aplicada I 

Estatística Geral Ciência Politica 

Sociologia das Organizações Instituições e Políticas da União Africana 

Fundamentos da Economia Direito Administrativo 

Extensão II Extensão II 

  

3ºANO 

1º Semestre 2º Semestre 

Finanças Públicas e Gestão Orçamental Globalização e Governança 

Teoria Geral do Planeamento Ética e Responsabilidade Social 

Gestão de Serviços Organizacionais Relações Internacionais 

Direito Tributário e Responsabilidade Fiscal Politicas Públicas e Gestão Governamental 

Sociologia das Políticas Públicas Economia das Organizações 

Electiva I Electiva II 

Optativa I Optativa II 

Monografia I Monografia II 

 
4ºANO 

1º Semestre 2º Semestre 

Direito do Trabalho na Gestão Pública Orçamento Público 

Estado, Administração e Políticas Públicas Contabilidade Aplicada a Gestão Pública 

Gestão Pública Aplicada II Economia Pública 

Economia e Finanças na Gestão Pública Gestão de RH na Administração Pública 

Relações Interpessoais e Atendimento Assessoria e Relações Públicas 

Comunicação Institucional Auditoria Fiscal e Tributária 

Gestão de Pessoas Qualidade e Avaliação das Instituições Públicas 

 Trabalho de fim de curso  

 

 

Luanda aos, 12 de Janeiro de 2017 
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LICENCIATURA EM  GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Objectivo  

 

O curso tem por objectivo principal a formação de profissionais capazes de responder 

às necessidades e desafios que se colocam actualmente à Administração Pública nas 

sociedades modernas.  

É também objectivo desta licenciatura preparar licenciados com um conhecimento 

multe e transdisciplinar da realidade actual, bem como dos contextos internacionais em 

que a mesma se insere. 

De igual modo, este curso visa a formação de técnicos com competências para uma 

inserção adequada nas estruturas regionais e autárquicas, assim como em 

organizações que tenham com a Administração Pública, aos seus vários níveis, relações 

de grande interdependência. 

Objectivos do Menor em Políticas Públicas: 

A formação específica em Administração Pública e Políticas Públicas visa a preparação 

de profissionais com capacidade para implementar as políticas sectoriais, quer ao nível 

da administração central, quer regional, quer local. 

Objectivos do Menor em Ciência Política: 

A formação específica em Administração Pública e Ciências Políticas visa a preparação 

de profissionais com competências para intervir de forma mais adequada e inovadora 

não só nos vários sectores políticos e administrativos da sociedade portuguesa e 

internacional, mas também noutras esferas da vida social, política e económica. 

Objectivos do Menor em Ordenamento do Território e Urbanismo: 

A formação específica em Administração Pública e Ordenamento do Território e 

Urbanismo tem por objectivo a preparação de profissionais, em que a criação e a 

consolidação da capacidade de leitura e de análise crítica do território, da paisagem e 

do ambiente, tendo em conta a sua diversidade, sejam ferramentas adequadas à sua 

inserção nos vários sectores que lidam com as questões do ordenamento do território. 

  

Saída profissional 

 

Os licenciados em Administração Pública poderão exercer actividades num amplo 

mercado de trabalho, que inclui não apenas os órgãos da Administração Pública, 

nacionais, regionais ou locais, mas igualmente em organizações autónomas e 

empresas públicas e privadas. A conclusão da Licenciatura far-se-á através de três 

percursos possíveis, que se consubstanciam na opção por um dos três menores 
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existentes e cuja especificidade em termos de saídas profissionais, pode apresentar a 

seguinte forma: 

 

 

Administração Pública e Políticas Públicas: 

Os licenciados em Administração Pública e Políticas Públicas estarão especialmente 

preparados para dominar os instrumentos indispensáveis a uma correta definição de 

políticas públicas e gestão, planeamento, acompanhamento e avaliação de acções. 

 

Administração Pública e Ciência Política: 

Os licenciados em Administração Pública e Ciência Política apresentam especiais 

competências de acção profissional em instituições nacionais e internacionais do sector 

público, (como organizações não governamentais) e privado (nomeadamente zonas de 

interacção entre o público e o privado), especialmente nas áreas relacionadas com 

processos de definição e implementação de políticas públicas e estruturas institucionais 

e de governante. 

 

Administração Pública, Ordenamento do Território e Urbanismo: 

Os licenciados em Administração Pública, Ordenamento do Território e Urbanismo, 

encontram-se particularmente preparados para desenvolver actividades em 

organismos, públicos ou privados, cuja acção se traduza em ocupação e intervenção 

do território. 
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