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Mais do que uma unidade federativa, mais do que um  
espaço territorial, mais do que uma instância  
administrativa, as cidades se configuram como a  
grande arena da experiência social e econômica no  
mundo moderno. As cidades são o palco das grandes  
transformações e inovações.

É na cidade que o indivíduo se projeta no mundo,  
onde sente as gigantescas mudanças, evoluções e  
contradições de seu tempo. Nas cidades, as pessoas se  
inserem na vida coletiva, são afetadas pelas  
transformações estruturais e, ao mesmo tempo, são  
atores dessa transformação. É na vida urbana,  
complexa, desigual, caótica, mas também espaço de  
proteção, convivência e bem-estar, que o indivíduo é  
modificado e também interfere em seu ambiente e  
em seu tempo histórico. E tudo isto é potencializado e  
acelerado pelas rápidas e intensas mudanças e  
evoluções tecnológicas, cujo poder de ruptura é brutal  
e impactante.

As cidades, a partir da Constituição Federal de 1988,  
passaram a integrar a estrutura federativa brasileira,  
juntamente com os estados, o Distrito Federal e a  
União. Se essa mudança constitucional resultou em
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vista a centralidade das cidades na geração e  
distribuição de valor, compreendendo que mercado e  
sociedade civil podem estar articulados para a  
coprodução de serviços públicos, em formatos diversos  
e inovadores.

Também é na cidade que observamos mais  
detidamente a organização da vida social e os efeitos  
de sua gestão; afinal, governos locais, mais próximos  
do cotidiano da população, são mais expostos às  
demandas territoriais.

As cidades ainda possuem a singularidade de ser o  
local de nossa vivência, é no espaço urbano que a  
história material e imaterial se apresenta, mas  
também é na cidade que futuros são engendrados.  
Nas cidades, os conflitos e as hierarquizações próprios  
da organização social da vida se irrompem na disputa  
cotidiana pela forma e por quais grupos os espaços são  
apropriados e acessados. Essas condições objetivas  
requerem uma gestão pública eficiente e eficaz, com  
democratização e inclusão social, com capacidade de  
dialogar e parceirizar com o setor produtivo, com as  
instituições sem fins lucrativos e muitas vezes  
diretamente com o cidadão.

autonomia administrativa, financeira e política, ela  
também produziu uma gama de desafios aos gestores  
municipais. A descentralização de políticas públicas  
sociais e as pressões para a melhoria da infraestrutura  
urbana tornaram-se uma realidade; em outras  
palavras, tanto as competências exclusivas, como as  
compartilhadas, ganharam ainda mais destaque na  
agenda da gestão pública municipal, impactando  
também o interesse e interação dos cidadãos,  
empresas, instituições da sociedade civil e a miríade de  
stakeholders que participam desta agenda.

Resultado: todas essas mudanças exigem, cada vez  
mais, maior e melhor capacidade de
planejamento-orçamento nas prefeituras e  
formulação, implementação e avaliação de  
programas/projetos nos órgãos e entidades da  
administração pública local. Sem contar que tudo isto  
é acompanhado de perto pela sociedade civil  
organizada e pelo mercado, que são direta e  
indiretamente impactados por esta capacidade  
municipal.

Nesse contexto, olhamos para o desenvolvimento  
econômico também sob a perspectiva local, tendo em
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com experiências globais, trazendo público e privado  
para mesma arena, de modo que as soluções a serem  
implementadas potencializem esse grande e  
complexo arranjo de atores da cena urbana.

Em parceria com University College London (UCL),  
uma das melhores universidades do mundo, o MBA  
em Cidades e Inovações foi concebido a partir do  
reconhecimento de que a gestão dos territórios exige  
liderança, competência técnico-política e uma  
profunda compreensão das transformações  
econômicas, sociais e tecnológicas contemporâneas,  
ambicionando desenvolver cidades mais inteligentes,  
democráticas, resilientes e humanas. Em linhas gerais,  
aborda:

•Os elementos históricos das municipalidades na  
federação brasileira, enfocando a reestruturação da  
administração pública local pós-1988; ademais,  
discute-se o espaço urbano como um locus de  
conflitos, de busca e consolidação de direitos;

•A orientação estratégica da gestão de cidades,  
apresentando o estado da arte dos instrumentos  
normativos e indicativos de planejamento urbano e

Em meio à sociabilidade citadina, as inovações surgem  
justamente na combinação entre novas tecnologias de  
informação e comunicação (digitais e inteligentes),  
instrumentos e práticas de gestão e políticas públicas,  
com a experiência vivenciada coletivamente pelos  
indivíduos nas cidades.

Assim, a Sociologia e Política – Escola de Humanidades  
com sua longa tradição, importância histórica e  
conhecimento acumulado a partir dos estudos sobre o  
pensamento e formação social, política e econômica  
do Brasil, contribuindo ao longo dos anos para a  
formação de líderes e gestores públicos e privados,  
pode colaborar e contribuir para desenvolvimento das  
cidades. Para tanto, oferecerá um programa inovador  
de formação de líderes e capacitação de gestores  
públicos (políticos, dirigentes públicos e técnicos) e  
privados (empresários e executivos que buscam  
oferecer soluções inovadoras para os problemas  
urbanos por meio de produtos e serviços), bem como  
líderes e dirigentes da sociedade civil engajados em  
influenciar e coproduzir políticas públicas de impacto.
Em todos os casos, busca-se uma formação de  
quadros capazes de aliar competência técnica e  
capacidade política e de vincular peculiaridades locais
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municipal e as boas práticas de arranjos regionais e  
intermunicipais;

•Visão sistêmica dos negócios e setores estruturantes  
de políticas públicas e serviços urbanos para o  
desenvolvimento local, incluindo os modelos de  
coordenação e cooperação territorial e prezando pelo  
equilíbrio entre diferentes grupos econômicos, sociais  
e éticos;

•Atributos de liderança pública em um contexto de  
governança que requer articulação intersetorial,  
participação social, transparência e inovações  
administrativas e tecnológicas na gestão de cidades e  
nas organizações públicas locais;

•Tecnologias e inovações privadas e públicas que  
possam apoiar e potencializar a formulação,  
implementação, monitoramento e avaliação de  
políticas públicas e serviços urbanos, ampliando as  
capacidades de geração de valor público no âmbito  
local.
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Sobre a Sociologia e Política – 
Escola de Humanidades

A Sociologia e Política – Escola de Humanidades é uma  
marca da Fundação Escola de Sociologia e Política de São  
Paulo (FESPSP), instituição de ensino e pesquisa sem fins  
lucrativos, que há 88 anos possui destacada atuação no  
desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Mantém cursos  
de graduação em Sociologia e Política, Biblioteconomia e  
Ciência da Informação e Administração, além de cursos de  
pós-graduação lato sensu e extensão em diferentes áreas das  
ciências sociais aplicadas e da gestão de políticas públicas,  
pautados na valorização do conhecimento científico, na  
interdisciplinaridade, na capacidade de inovação e na melhor  
tradição humanista.

Intelectuais e políticos de renome passaram pela Escola e seu  
corpo diretivo. Alguns dos nomes sempre lembrados são os  
de Fernando Henrique Cardoso, Luiza Erundina, Florestan  
Fernandes, Adelpha Rodrigues de Figueiredo, Lourival Gomes  
Machado, Rubens Borba de Moraes, Oracy Nogueira, Donald  
Pierson, L. A. Costa Pinto, Darcy Ribeiro, Egon Schaden e
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Emilio Willems. Seus diplomados destacam-se nos  
setores da administração pública e privada, do  
jornalismo, da pesquisa, da gerência de recursos  
humanos e de materiais, da propaganda, da  
documentação e das artes, entre outros.

A experiência acumulada pela instituição permite  
enfrentar o grande desafio do nosso tempo: a
capacitação de bons profissionais com sólida formação  
conceitual e que atendam com excelência às exigências  
do mercado de trabalho, unindo tradição com uma  
necessária renovação diante dos desafios impostos pelas  
mudanças sociais, políticas e econômicas do país.

Atualmente, uma das áreas de concentração da  
Sociologia e Política – Escola de Humanidades tem sido a  
de políticas públicas em infraestrutura urbana e  
saneamento. Nesse sentido, possui também diversos  
programas com cursos e projetos relacionados ao  
desenvolvimento institucional, planejamento e gestão  
nesses setores.

Para mais informações sobre a instituição, acesse
fespsp.org.br.
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UNIVERSITY COLLEGE LONDON (UCL)

Em mais um passo dentro do processo de expansão  
internacional para seus programas de MBA, a 
Sociologia  e Política – Escola de Humanidades tem a 
honra de  apresentar seu novo parceiro acadêmico 
para o Módulo  Executivo Internacional, a renomada 
UCL.

Fundada em 1826 no coração de Londres, a University  
College London (UCL) é uma das melhores  
universidades do mundo. De acordo com o respeitado  
QS World University Rankings (2022), está classificada  
em 8º lugar entre as melhores instituições acadêmicas  
globais. Também foi considerada a melhor 
universidade  do Reino Unido em força de pesquisa no 
mais recente  Research Excellence Framework 
(REF2014) e é a  principal universidade multidisciplinar 
de Londres, com  11 faculdades acadêmicas, 43.800 
alunos de 150 países  diferentes, mais de 14.300 
funcionários, 440 programas  de graduação e 675 
programas de pós-graduação. A  UCL também é a 
casa de 30 laureados com o Prêmio  Nobel entre 
ex-alunos e funcionários atuais e antigos,  tendo sido a 
primeira universidade na Inglaterra a  receber 
estudantes de qualquer religião e a possibilitar  o 
acesso de mulheres à educação universitária. É uma
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instituições sem fins lucrativos e governos em todos os  
níveis, do local ao nacional.

De interesse particular para os interessados em nosso  
MBA, vale destacar que o Módulo Executivo  
Internacional será coordenado academicamente pela  
Development Planning Unit (DPU), departamento da  
The Bartlett Faculty of the Built Environment da 
UCL.  A Bartlett atua na vanguarda em vários campos  
distintos, tais como infraestrutura, parcerias
público-privadas, saneamento ambiental, cidades,  
inovação, planejamento, desenvolvimento e 
arquitetura.  Recentemente, foi classificada no QS 
World Rankings  como a segunda melhor instituição 
do mundo na sua  área de expertise. A DPU, em 
particular, conduz  pesquisa líder mundial e ensino de 
pós-graduação que  ajuda a capacitar governos 
nacionais, autoridades locais,  ONGs, agências de apoio 
e empresas que trabalham  para o desenvolvimento 
socialmente justo e sustentável  no sul global.

comunidade diversa, com liberdade e coragem para  
desafiar, questionar e pensar de forma diferente,  
atraindo e nutrindo as melhores mentes do mundo. 
Por  meio de uma abordagem progressiva de ensino e  
pesquisa, seus acadêmicos líderes mundiais, alunos  
interessados e equipe excepcional buscam  
continuamente a excelência, quebram fronteiras e  
causam impacto nos problemas do mundo real.

Por sua vez, UCL Consultants (UCLC) é uma 
subsidiária  integral da University College London, 
sendo um dos  principais fornecedores de serviços de 
consultoria  acadêmica do Reino Unido. A UCLC provê 
a porta de  entrada para o conhecimento e as 
habilidades dos  acadêmicos e da equipe de pesquisa 
da UCL,  conectando-os com o mercado para resolver  
problemas, criar novas oportunidades e desenvolver  
capacidades para entender melhor questões  
complexas. Também é responsável pelos cursos de  
educação executiva customizados, projetos de  
consultoria, entre outros serviços profissionais que 
envolvem os docentes e  pesquisadores da UCL. Os 
clientes da UCLC incluem  organizações nacionais e 
internacionais, empresas  multinacionais, pequenas e 
médias empresas,
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COOPERAÇÃO TÉCNICA

O Connected Smart Cities é a principal  plataforma 

especializada no mercado de cidades  inteligentes e 

mobilidade urbana no Brasil envolvendo  empresas, 

entidades e governos com a missão de  encontrar o 

DNA de inovação e melhorias para cidades  mais 

inteligentes e conectadas umas com as outras,  sejam 

elas pequenas ou megacidades.

O Connected Smart Cities funciona como  uma 
plataforma completa de conteúdo com múltiplos  
canais e formatos que nos permitem estar sempre no  
dia-a-dia dos profissionais do ecossistema
de cidades inteligentes com conteúdo crível, analítico  
e relevante.

Acreditamos que as atividades da plataforma  
proporcionam  espaços para integração e 
estimulam a inovação no  setor público, e 
trabalhamos continuamente para  promoção desta 
integração.
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OBJETIVO
O objetivo do MBA Cidades e Inovações,
pós-graduação internacional na modalidade EAD, é  
aprimorar conhecimentos e qualificar profissionais  
que já compõem ou que venham a compor equipes  
que refletem e agem nas cidades, estejam elas  
presentes em entes governamentais, empresas,  
organizações da sociedade civil ou academia.
Articulando experiências globais à realidade  
brasileira – incluindo cidades de pequeno e médio  
portes, além de capitais e megalópoles –  
buscaremos uma compreensão integrada da inovação  
na gestão das cidades, formando líderes capazes de  
compreensão dos complexos elementos da  
modernidade, mas também com capacidade de  
transformação da realidade.

Os objetivos específicos do curso são:

•Capacitar profissionais quanto à formulação,  
implementação, monitoramento e avaliação de  
políticas, programas e projetos nas cidades com vistas  
à inovação multidimensional;

•Ampliar o debate conceitual e a instrumentalização  
técnica de gestores de cidades diante de desafios
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estratégicos, tendo como fundamento as Ciências  
Sociais Aplicadas;

•Conhecer as boas práticas e casos de sucesso em  
gestão de cidades, buscando referenciais para a  
melhoria contínua em políticas sociais, de 
infraestrutura e de prestação de serviços urbanos.
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COORDENAÇÃO

Carlos Alexandre Nascimento é Diretor de Programas da LSE Custom  
Programmes e Coordenador Geral do MBA PPP e Concessões. Bacharel em  
Administração Pública pela FGV/SP e Mestre em Gestão e Políticas Públicas pela  
London School of Economics and Political Science (LSE). Foi Secretário do  
Trabalho na Prefeitura de São Paulo e também foi Diretor Acadêmico da Escola  
do Parlamento da Câmara de SP. É também empreendedor e investidor de  
startups, com foco no setor de educação e tecnologia. É consultor para  
organizações públicas e privadas, palestrante e professor convidado da Escola de  
Artes, Ciências e Humanidades da USP (EACH-USP) e do Centro de Liderança  
Pública (CLP), ministrando disciplinas na área de Finanças Públicas e PPPs.

Moisés da Silva Marques é graduado em Tecnologia, Engenharia Civil e  
Ciências Sociais. Possui MBA Controller e Mestrado e Doutorado na Área de  
Ciência Política. Atuou mais de 25 anos no Mercado Financeiro, além de  
lecionar, em cursos de Graduação e Pós-Graduação, há mais de 15 anos, na  
Sociologia e Política - Escola de Humanidades e em outras entidades.
Atualmente consultor e professor, já atuou em consultorias de políticas  públicas, 
além de atualmente conceder entrevistas e palestrar,  constantemente, para 
essa área.
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João Paulo Tavares Papa é graduado em Engenharia Elétrica e Especialista em  
Educação. Foi Deputado Federal de 2015 a 2019 onde criou e presidiu a subcomissão  
permanente de saneamento ambiental; Na SABESP exerceu os cargos de Diretor de  
Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente, entre 2013 e 2014, e Superintendente  
Regional da Baixada Santista de 1991 a 1995. Foi Prefeito de Santos de 2005 a 2012 e  
Vice-Prefeito de Santos de 2001 a 2004. Na Prefeitura de Santos, exerceu os cargos de  
Secretário do Meio Ambiente, Presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego e  
Secretário de Planejamento, no período de 1997 a 2004. Na educação exerceu as
atividades de Professor e Diretor da Escola Técnica José Bonifácio, em Santos, entre 1978  
e 1998. Atualmente, é Assistente Executivo da SABESP, empresa considerada uma das  
maiores em saneamento do mundo em população atendida e responsável por 27% do  
investimento em saneamento básico no Brasil.

Rafael Castilho é Sociólogo, com especialização em Gestão Pública e  
em Política e Relações Internacionais. É Coordenador de Projetos da  
Sociologia e Política - Escola de Humanidades. É também Coordenador  
Administrativo do MBA PPP e Concessões e do MBA Saneamento  
Ambiental.
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Tathiana Chicarino é doutora em Ciências Sociais pela PUC/SP (área Ciência Política).  
Professora de pós-graduação da Sociologia e Política – Escola de Humanidades (FESPSP)  
e integra a equipe acadêmica dos MBAs da mesma instituição. Pesquisadora do NEAMP  
PUC/SP (Núcleo de Estudo em Arte, Mídia e Política). Pesquisadora do Grupo de Pesquisa  
“Comunicação e Sociedade do Espetáculo” da Cásper Líbero. Editora da Revista Aurora  
PUC/SP (Revista de Arte, Mídia e Política). Tem se dedicado aos temas: mídias e internet,  
cultura política, discurso político, campanha eleitoral, democracia e autoritarismo. Dentre  
as produções recentes destacam-se os artigos “Collectivizing political mandates: A  
discursive approach to the Brazilian ’s campaign in the 2018 elections” publicado na  
Politics Journal; e “Impeachment! Em nome do povo: uma análise discursiva da revista  
Veja nos governos Collor e Rousseff” na revista Mediapolis.
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PÚBLICO-ALVO

O público-alvo do curso é amplo e constituído por dirigentes 
públicos,  lideranças políticas e técnicos da gestão pública 
local, especialistas,  consultores e profissionais do terceiro setor 
e iniciativa privada que  atuam com temáticas ligadas à gestão 
e políticas públicas, gestão e  inovações no ambiente urbano.

DINÂMICA
Tecnologia
O curso utiliza majoritariamente o ensino a distância, em 
moderna plataforma especialmente construída e customizada 
para ele. É requerido que os alunos tenham acesso a 
computadores e internet em  tempo adequado à realização do 
curso. As aulas são gravadas em  vídeos pelos professores do 
curso. Cada aula compreende  aproximadamente 1 hora, 
dividida em blocos de vídeos com duração  entre 20 a 30 
minutos cada, sendo elucidativos a respeito do conteúdo  dos 
demais materiais formadores das aulas. Esses materiais são:  
apostilas com o conteúdo de cada aula e roteiros em formatos 
de  slides, que explicitam melhor cada um dos pontos 
discutidos nas aulas.  Além disso, o curso oferece webinars e 
aulas ao vivo com professores e  convidados-especialistas; 
apresentação, análise e discussão de estudos  de casos; 
trabalhos em grupo; e também chats e fóruns comandados  
pela tutoria acadêmica, conforme a realização de atividades de  
participação.

O conjunto de materiais que conforma cada aula do 
curso  corresponde a 3 horas/aula.
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secretaria virtual, tutoria on-line e acesso à coordenação  
via plataforma, possibilitando grande dinamismo e  
inovação para a gestão acadêmica do curso.

O curso trará uma grande novidade e facilidade para seus  
alunos! Você também terá acesso ao conteúdo do MBA  
por meio de um aplicativo exclusivo, tipo Netflix, no qual  
você poderá baixar as aulas e assisti-las no formato  
offline!

O MBA Cidades e Inovações realiza frequentemente  
webinars, lives e eventos, contando com grandes nomes  
e autoridades do setor. Isso permite aos alunos o contato  
com o estado da arte das discussões práticas do meio.

Serão considerados presentes às aulas os alunos que  
fizerem as atividades projetadas para cada uma delas,  
lembrando sempre que há um limite estabelecido pelo  
MEC de 25% de faltas possíveis.

O aluno terá conceitos atribuídos às atividades  
determinadas em cada disciplina, que serão somados às  
notas dos relatórios de desempenho e das avaliações  
realizadas presencialmente.

O MBA Cidades e Inovações utiliza estudos de casos  
práticos, interativos e aplicados à realidade de quem  
trabalha com projetos de gestão de cidades. Isto faz com  
que o curso cada vez esteja mais próximo do cotidiano de  
quem enfrenta dilemas e busca alcançar soluções para  
problemas críticos que se apresentam para os  
profissionais do setor.

A plataforma tecnológica prevê todos os recursos para  
vídeos, com playlists e sem playlists, gráficos de  
acompanhamento do desenvolvimento do aluno no  curso, 
transmissão ao vivo, quizzes com gabarito, prova  online, 
enquetes, fóruns temáticos, uploads de arquivos,  rede 
social de alunos e ex-alunos do curso, bem como  área 
exclusiva da turma. Além disso, haverá integração da
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Carga Horária:
440 
horas/aula.
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SISTEMA DE AVALIAÇÃO

A avaliação é apoiada no processo de interação entre  
coordenação e alunos. A direção promove uma reflexão  
dos alunos sobre os diversos aspectos que influenciam  
sua vivência acadêmica, incluindo a avaliação de  
professores, da coordenação, do ambiente virtual, do  
material didático, entre outros aspectos.

As avaliações de cada disciplina são presenciais,  
realizadas no campus da Sociologia e Política - Escola de  
Humanidades, em datas definidas pela coordenação do  
curso. Excepcionalmente, enquanto durarem a pandemia  
e as medidas restritivas e de distanciamento social, as  
provas poderão ser realizadas a distância.

Durante o curso, a tutoria acompanha os alunos e busca  
identificar os aspectos positivos e negativos relativos ao  
curso.

O conceito médio para aprovação em cada disciplina,  
assim como no trabalho de conclusão de curso, é de 7,0  
(sete) pontos.
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MATRÍCULA E
INVESTIMENTO*

Critério de seleção dos alunos e pré-requisito 
para ingresso no curso
É condição necessária, a todos os participantes, 
que sejam  portadores de certificados de cursos de 
graduação, tecnólogo  ou de certificados equivalentes 
reconhecidos no território  nacional. Cada um dos 
candidatos deverá apresentar o certificado de 
conclusão de curso, juntamente com o histórico  
escolar e curriculum vitae (CV).

Investimento e formas de pagamento
•O valor total do curso é de R$ 49.950,00. 
Para informações sobre formas de pagamento, 
envie-nos um e-mail.
*As despesas de deslocamento para as atividades presenciais em 
São Paulo e Londres são de responsabilidade dos participantes.

Condições especiais
Consulte-nos sobre descontos para grupos e para 
parceiros institucionais.

20

Realização: Cooperação Técnica:Módulo Internacional: Parceiro Estratégico:



O MBA está estruturado em 8 (oito) módulos, ordenados 
em  uma sequência lógica em torno da Gestão de 
Cidades e  Inovações e cada qual com um rol de 
disciplinas.

Módulo Introdutório (20h)
Fundamentos da gestão e inovações nas cidades  
Objetiva prover aos alunos uma visão geral dos fundamentos 
e  elementos essenciais que serão explorados e detalhados ao  
longo do MBA Cidades e Inovações, esmiuçando inclusive o 
que  é inovação e como ela pode ser abordada nos eixos 
social,  ambiental, econômico, político, gerencial e 
tecnológico.
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Módulo 1: Compreendendo as Cidades (60h)
I. Estado, Sociedade e Administração Pública Municipal
• Introdução ao conceito de Estado
• Relações Sociais
• Democracia
• Sociedade Civil e Cidadania
• Espaço Público e Políticas Públicas
• Princípios de Administração Pública Municipal

II. Federação Brasileira, Poder Local e Relações  
Executivo-Legislativo Municipal
•Federalismo/Pacto Federativo
•Municipalização de políticas públicas

MÓDULOS E
DISCIPLINAS
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• Relações institucionais entre poderes municipais
• O processo de urbanização no Brasil e surgimento das  

demandas urbanas
• A produção do espaço urbano
• As relações sociais de poder
• A segregação espacial
• A territorialidade
• O processo de metropolização

III. Sociologia Urbana, Conflitos (Re) Distributivos e Justiça  
Social nas Cidades
• Noções gerais de Sociologia Urbana
• O conceito de direito à cidade
• O conceito de função social da cidade
• Questões Urbanas
• Movimentos sociais urbanos
• Dinâmica Social e Demográfica
• Financeirização da produção urbana

IV. As Cidades no Século XXI e os Objetivos de  
Desenvolvimento Sustentável
• Cidades sustentáveis
• Desafios contemporâneos para as cidades
• Desafios ao poder público municipal

MÓDULOS E DISCIPLINAS

Módulo 2: Planejando e Garantindo Acesso às  
Cidades (60h)
I. Fundamentos de Planejamento Público Aplicado 
à  Gestão de Cidades
• O planejamento preconizado na Constituição e no 

Estatuto  das Cidades
• A importância do Planejamento à Gestão –  

regulamentação, instrumentos, aplicabilidade, 
construção  de políticas para equilíbrio territorial
• A participação da sociedade, conselhos – controle social
• A responsabilidade do gestor público, organismos de  

fiscalização e controle
• Planejamento estratégico, plano de governo: políticas,  

programas, projetos e metas
• Relações de dependência com repasses federais e  

estaduais – não cobrança de IPTU, Taxas e tarifas –  
importância da atualização de planta genérica de valores 
e  IPTU

II. Desenvolvimento Urbano, Ordenamento Territorial e  
Plano Diretor
• O urbano, a metrópole e a regionalização. O urbanismo e 

o  planejamento urbano, avanços nas abordagens 
teóricas  frente à ampliação das complexidades refletidas 
no urbano
• O ordenamento territorial e as forças dos diversos 

agentes, 
o resultado das disputas
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• O plano diretor e setoriais – a importância do plano 
como  retrato e indicação de metas a serem 
estabelecidas,  instrumentos para acesso à recursos e 
financiamentos
• A elaboração dos Planos Diretores – participação da  

sociedade – consulta pública, ferramentas de leitura  
territorial e de consulta

III. Desafios Municipais e Tecnologias Apropriadas: meio  
ambiente, mobilidade e habitação (moradia)
• Impacto das mudanças climáticas e meio ambiente –  

mapeamento dos impactos ambientais e mudanças  
climáticas
• As metas da ODS e cidades sustentáveis – agenda 2030 

–  definição de programas e projetos convergentes.
• Instrumento para captação de recursos
• O desafio do licenciamento ambiental
• As condições de moradia digna, e melhorias de  

acessibilidade – desafio da redução da desigualdade  
socioterritorial
• A cidade enquanto local de fluxos espaciais
• O acesso à cidade – as condições de mobilidade – tarifa  

zero, corredores modais - o que significa a tarifa zero 
para  estudantes da periferia, para desempregados na 
busca de  trabalho e renda

MÓDULOS E DISCIPLINAS

• Redução de violência – Interseccionalidade (gênero, raça,  
LGBTQIA+, pobreza e desigualdade)
• Gestão da diversidade
• O desafio da Gestão de Resíduos sólidos – implantação 

de  coleta seletiva, taxa de cobrança de serviços, fim dos 
lixões.  PPPs e concessões como viabilidade de gestão e  
implantação de centrais de tratamento, 
compartilhamento  de soluções territoriais
• Aplicativos – mapeamento georreferencial, 

disponibilidade  de informações sobre mobilidade, 
denúncias de violência e  pré-conceito, comunicação via 
rede social e respectivos  impactos

IV. Arranjos Regionais, Governança Metropolitana e  
Consórcios Intermunicipais – Planos 
Metropolitanos,  Consórcios Regionais, Novo Marco 
Regulatório
• Os arranjos regionais frente a complexidade de gestão de  

cidades conurbadas
• O contexto da metrópole e dos Planos Metropolitanos
• Os consórcios regionais como respostas aos desafios dos  

limites de recursos e como desenho de soluções para  
situações complexas – impactos ambientais, regionais,  
saneamento ambiental, logística, entre outros
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Módulo 3: Financiando as Cidades (60h)
I. Vocação Econômica Local e Estrutura Produtiva 
Municipal
• Mapeando e planejando a vocação econômica local
• Identificando estruturas produtivas municipais 

existentes e  novas necessidades
• Teorias de crescimento e desenvolvimento econômico: 

o  papel do capital, investimento e progresso 
tecnológico
• Desenvolvimento econômico local e redução da 

pobreza
• O papel dos fatores institucionais e políticos no contexto  

local e regional
• Coesão social, capital humano e social e 

desenvolvimento  local
• A economia política da competição territorial
• O papel dos clusters, redes e aglomeração no  

desenvolvimento local e regional
• Mercado de trabalho local, desemprego e desigualdade  

urbana
• Estudos de caso de sucesso e fracasso
• Implicações para políticas locais de desenvolvimento
• Tópicos especiais: Crescimento inclusivo, O futuro do  

trabalho, Impactos do mercado tech, 
Empreendedorismo,  Crédito e microcrédito, Economia 
da diversidade

MÓDULOS E DISCIPLINAS

II. Finanças Públicas nos Governos Locais e Gestão Fiscal  
Municipal
• Cenário fiscal atual e perspectivas para os municípios  

brasileiros
• Revisitando o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes  

Orçamentárias (LDO), a Lei Orçamentária Anual (LOA) e a 
Lei  de Responsabilidade Fiscal (LRF)
• Federalismo fiscal e seus impactos para o âmbito local
• Tendências contemporâneas na Gestão do Orçamento  

Público: gestão estratégica das finanças públicas e boas  
práticas nacionais e internacionais
• Transparência orçamentária e relações com o Poder  

Legislativo, sociedade civil organizada e participação 
direta  dos cidadãos nas questões orçamentárias
• Value for Money e maximização do uso dos recursos  

públicos

III. Estratégias de Financiamento Público para o  
Desenvolvimento Local
• Revisitando a estrutura tributária municipal e qual é o  

ponto de partida para definir a estratégia necessária para  
financiamento público
• Utilizando estrategicamente os impostos, tributos e taxas  

municipais
• Impostos regressivos e progressivos: utilização 

inteligente  para redução das desigualdades
• Fontes de financiamento nacionais e critérios de acesso:
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bancos públicos e privados, agências de 
desenvolvimento, 
o papel das agências de classificação de risco, entre 
outros.

• Fontes de financiamento internacionais e critérios de  
acesso: bancos internacionais, organismos multilaterais,  
agências de desenvolvimento, programas temáticos,  
cooperações internacionais, entre outros
• Parcerias Público-Privadas e concessões como fontes de  

financiamento: possibilidades, limites e riscos fiscais  
envolvidos

IV. O Público-Privado na Provisão de Serviços Urbanos:  
Organizações Sociais, PPPs e outros instrumentos
• Como se forjaram historicamente as relações 

público-privado no Brasil e como isto nos impacta 
atualmente
• Parcerias Público-Privado (latu sensu): as diferentes 

formas  de parcerias entre os setores público e privado
• Parcerias governamentais com o setor privado: PPPs  

(concessões administrativa e patrocinada), concessões  
comuns, concessões de uso, permissões, autorizações, 
entre outras.
• Parcerias governamentais com o setor sem fins lucrativos:  

convênios, contratos de gestão com Organizações Sociais  
(OS), OSCIPs, Contratos de Impacto Social (CIS), entre 
outros.
• Vantagens e desvantagens dos diferentes modelos de 

parceria

MÓDULOS E DISCIPLINAS

• Quando vale a pena o governo fazer parcerias?
• Parcerias como parte integrante do processo de  

formulação, implementação e avaliação de políticas 
pública

Módulo 4: Liderando as Cidades (60h)
I. Princípios de Liderança Pública: ética, negociação 

e competências tecnopolíticas
• Conhecimentos e habilidades necessárias – persuasão,  

influência, prestígio, carisma, identidade 
(reconhecimento  individual ancorado em perspectivas 
futuras) / princípios de  negociação
• Relação entre o agir e os ideais (ética da convicção e 

ética da responsabilidade de Weber) / pragmatismo 
político  (Maquiavel)
• Uso de tecnologias digitais (construção da imagem e do  

discurso)

II. Articulação com Stakeholders no Poder Local
• Definição do que são stakeholders e estratégias de  

reconhecimento de sua presença e engajamento nos  
territórios
• Formulação de consensos a partir de projetos políticos / 

a dimensão da democracia representativa
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• Accountability vertical (eleições e pressão popular) e  
horizontal (instituições de controle)
• Articulação com partidos políticos e lideranças políticas  

aliadas e/ou de oposição
• Articulação com a sociedade civil organizada 

(movimentos  sociais, movimentos políticos, terceiro 
setor) e com os  setores produtivos

III. Opinião Pública e Comunicação Governamental no  
Município
• A complexidade da formação da opinião pública 

(formador  de opinião, imprensa profissional e local, 
redes  tecnossociais)
• Ampliação da esfera pública com o uso de tecnologias 

da  informação e comunicação / dimensão da 
democracia  deliberativa
• O papel comunicacional da ouvidoria e dos portais e 

redes  sociais oficiais
• A relação com os observatórios de cidades (fomento e  

utilização de dados de pesquisa) / uso de evidências  
científicas na formulação de políticas públicas
• Parlamentos digitais / iniciativas digitais de teor  

democrático (perspectiva da democracia digital)
• Participação (Plataformas de participação e 

colaboração  dos cidadãos) / Governança na criação de 
cidades

MÓDULOS E DISCIPLINAS

participativas / participação institucionalizada e não  
institucionalizada / a dimensão da democracia 
participativa /  Orçamento participativo, Conselhos 
setoriais

• Capacitação para engajamento dos cidadãos / educação 
e  Capacitação cidadã

IV. Comunicação de risco: gerenciamento de crises nas  
cidades
• A complexidades das crises / fatores estruturais e  

conjunturais / aspectos econômicos, sociais, políticos e  
ambientais / crise em um ambiente de mobilização 
política  fragmentada
• Estratégicas e técnicas de gestão em momentos de crise 

/  comunicação de risco
• Enfrentamento de catástrofes e resolução de problemas  

complexos
• Políticas públicas de redução de riscos /comunidades  

resilientes

Módulo 5: Gerindo as Cidades (60h)
I. Direito Municipal, Instrumentos Jurídico-Urbanísticos e  
Preservação do Patrimônio
• Autonomia, competência e responsabilidades dos  

municípios
• Administração dos bens públicos municipais
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• Noções de direito urbanístico e de direito ambiental nas  
cidades
• Poder de polícia municipal; preservação do patrimônio

II. Agenda Governamental & Governança Pública 
Municipal:  diretrizes e arranjos
• Estratégias para a definição e enquadramento da 

agenda  governamental
• Árvore de problemas, janelas de oportunidade e  

capacidades municipais
• Análise de stakeholders, construção do posicionamento 

e  articulação política
• Modelos de Governança Pública Municipal

III. Formulação & Implementação de Políticas Públicas  
Municipais
• Princípios básicos da formulação de políticas públicas
• Ferramentas para a formulação de políticas públicas e o  

processo decisório
• Princípios básicos da implementação de políticas 

públicas
• Instrumentos para implementação e as principais 

barreiras  políticas, analíticas e operacionais; gestão de 
programas

IV. Economia Comportamental e Nudge em Ações  
Coletivas Locais de Cidade

MÓDULOS E DISCIPLINAS

• Elementos conceituais e metodológicos da economia  
comportamental
• Conhecendo o comportamento do  

contribuinte-usuário-cidadão
• Rol de aplicações práticas da economia comportamental  

em políticas públicas
• Usando ‘empurrões’, incentivos e estímulos em prol de  

ações coletivas locais

V. Monitoramento e Avaliação do Desempenho na Gestão  
de Cidade
• Sistemas de monitoramento & avaliação na gestão 

pública:  princípios e modelos
• Gestão do desempenho no setor público: conceitos,  

critérios e indicadores
• Principais técnicas de monitoramento aplicadas em  

políticas públicas
• Principais técnicas de avaliação aplicadas em políticas  

públicas

Módulo 6: Inovando nas Cidades (60h)
I. Cidades Inteligentes e Transformação Digital na  
Administração Pública Municipal
• Discutir os aspectos do governo digital para cidades  

inteligentes
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• Apresentar os desafios da inclusão digital
• Entender as fases de maturidade digital dos cidadãos
• Conhecer as diferentes soluções de governança pública 

e  serviços digitais para os municípios

II. Open Government: dados abertos, transparência 
pública,  participação e controle social
• Apresentar os conceitos básicos de Open Government
• Aplicação do conceito de Open Government na gestão  

pública municipal
• Incremento da participação social através do Open  

Government
• Apresentar cases de melhores práticas de Open  

Government e transparência pública

III. Inovações e Boas Práticas em Políticas Públicas 
Setoriais  no Município
• Como desenvolver a cultura da gestão da inovação para 

o  desenvolvimento de políticas públicas
• Como inserir o cidadão como fator determinante no  

processo de planejamento de políticas públicas setoriais
• Apresentar cases de boas práticas de políticas públicas  

setoriais nos municípios

IV. Inovações e Boas Práticas nos Serviços Públicos 
Urbanos

MÓDULOS E DISCIPLINAS

• Apresentar os fatores que estimulam a inovação nos  
serviços públicos urbanos
• Discutir os desafios de implementação de serviços 

públicos inovadores nos municípios
• Apresentar as tendências de inovação nos serviços 

públicos
• Apresentar cases de boas práticas e de implementação 

de  serviços públicos nos municípios

Módulo 7: Intervindo nas Cidades (Projeto  
Prático Aplicado/Metodologia de Elaboração de  
Projetos) (20h)
O Projeto Final Aplicado (ou simplesmente Capstone) é  
uma atividade integrante do MBA e equivalente em  
obrigações curriculares ao Trabalho de Conclusão do 
Curso (TCC) tradicionalmente realizado em cursos de  
Pós-Graduação no Brasil. Contudo, ao contrário do TCC  
tradicional (p. ex. artigo ou monografia individual) possui  
uma abordagem necessariamente prática e é realizada
por grupos de alunos. O Capstone exige que os grupos de  
alunos realizem pesquisas e análises a fim de abordar uma  
questão prática de política, projeto ou problema relevante  
para uma organização parceira. O Projeto Final Aplicado  
permitirá que você amplie sua capacidade, aplique o  
conhecimento multidisciplinar e metodológico e as 
habilidades aprendidas nas disciplinas do MBA na  
resolução de problemas reais de políticas públicas, 
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PARA MAIS  
INFORMAÇÕES

Nosso site:
oportunidade.mbacidades.com  

E-mail:
contato@mbacidades.com

Telefone:
(11) 94643 4522

gestão e inovação no âmbito municipal. Parceiros do 
Projeto Final  Aplicado (Capstone) incluirão órgãos do 
setor público, empresas do setor privado, organizações 
internacionais, grupos de reflexão (Think Tanks) e ONGs. 
O Projeto Prático  Aplicado (Capstone) de nosso MBA é 
inspirado nas melhores práticas das principais 
instituições acadêmicas do mundo, buscando oferecer o 
que há de melhor e prático para seus estudantes.

Estes trabalhos poderão ser realizados em grupo 
de  forma a apoiar parceiros.

mailto:contato@mbacidades.com
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