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SOBRE O CURSO

A Especialização em Direito Administrativo e Gestão Pública tem como 
objetivo apresentar as necessidades do novo profissional que no setor 
público ou com o direito público, procurando oferecer aos seus participantes 
uma perspectiva em relação às novas demandas apresentadas pela legislação 
e suas repercussões e influências no setor público administrativo, face às 
transformações. O objetivo é compreender as premissas 
político-institucionais do Estado, pelo estudo introdutório do Direito 
Administrativo, e examinar os principais conceitos contidos na legislação, sem 
a pretensão de estabelecer verdades absolutas, mas provocar a reflexão, 
prospectando temas que não possuem uma única resposta, mas comportam 
mais de uma interpretação jurídica razoável.
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PÚBLICO ALVO ESTRUTURA

Graduados em Ciências 

Jurídicas e Sociais - Direito e 

demais profissionais ou pessoas 

interessadas no estudo da 

administração pública.

Com o total de 360h de estudos, 

divididos em 6 módulos + TCC 

opcional. Em modalidade EAD, 

100% online.
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JULIANO HEINEN

COORDENAÇÃO

Acesse aqui mais informações
sobre todo o corpo docente.

Procurador do Estado do Rio 
Grande do Sul e Doutor em Direito 
pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).

https://fmp.edu.br/cursos/ead/especializacao/direito-administrativo/


 

> 01- Direito Administrativo: Perspectivas Contemporâneas

> 02- Estado e Administração Pública

> 03- Controle da Administração Pública e Probidade

Opcional: Trabalho de Conclusão de Curso

> 04- A Ação da Administração Pública

> 05- Direito Administrativo Consensual

> 06- Direito Administrativo Processual

Sem TCC: 12 meses.

Com TCC: 18 meses.

As inscrições estão abertas no site 

MÓDULOS

AVALIAÇÃO

Clique aqui

DURAÇÃO

Produção de texto autoral crítico ao final de cada módulo e participação 
em fórum de discussão. A média para aprovação é 7,0.

Quem optar pelo TCC: Entrega de um artigo científico de 15 a 20 laudas 
que deverá ser postado na plataforma Canvas. O aluno terá apoio de 
conteúdo de metodologia e orientação. 

Consulte a data 
de início 

https://fundacaoescola114384.rm.cloudtotvs.com.br//FrameHTML/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=1&f=1&ps=5#/es/inscricoeswizard/dados-basicos


Valores válidos para as turmas de 2023.

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco: 

E-mail: comercial@fmp.com.br

Telefone: (51) 3027-1149 

WhatsApp: (51) 99647-0439

INVESTIMENTO

SEM TCC

Parcelas Valor das parcelas Total

1x (à vista)

Valor total 

Desconto de 5%

*

R$ 9.462,00

R$ 9.960,00

6x (sem juros) R$ 1.660,00 R$ 9.960,00 

12x (sem juros) R$ 830,00 R$ 9.960,00 

18x R$ 586,53 R$ 10.557,60

24x R$ 452,35 R$ 10.856,40

COM TCC

Parcelas Valor das parcelas Total

1x (à vista)

Valor total 

R$ 1.926,67

*

R$ 10.982,00

R$ 11.560,00

6x (sem juros) R$ 1.660,00 R$ 11.560,00

12x (sem juros) R$ 963,33 R$ 11.560,00 

18x R$ 675,42 R$ 12.157,60

24x R$ 519,02 R$ 12.456,40

FALE COM A GENTE

Clique aqui

Desde abril de 2018, segundo a Resolução Nº 1/2018 do Conselho Nacional de 
Educação (CNE), não é mais necessária a realização de Trabalho de Conclusão 
(TC) para obtenção do título de Especialista. Ao estudante que optar pela 
realização do TCC, será oferecido o módulo de Metodologia Científica, com 
custo adicional previsto no investimento do curso. Sendo assim, você deve optar 
por uma das modalidades oferecidas abaixo: 

Para matrículas via Cartão de Crédito você só precisa do valor da parcela 
disponível em seu limite.

https://api.whatsapp.com/send?phone=5551996470439

