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Matriz Curricular  

Curso Bacharelado em Administração Pública 
 
 

A matriz curricular foi elaborada em conformidade com a Resolução do 

Conselho Nacional de Educação (CNE), n. 1, de 13/01/2014, que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Administração 

Pública, bacharelado. Os componentes curriculares desta matriz estão 

distribuídos em oito módulos e são de natureza: 

 

I. Obrigatória – conteúdos considerados mínimos para a formação em 

Administração Pública, incluída a carga horária destinada ao TCC (120 horas) 

e ao Estágio Supervisionado (180 horas), totalizando 2.850 horas; 

 

II. Optativa – compreende as disciplinas de Direito e Legislação Tributária, 

Gestão de Operações e Logística I, Língua Brasileira de Sinais (Libras), 

Marketing e Sociedade, Redação Oficial e Tópicos Especiais de Gestão 

Municipal. 

 

Desse conjunto de disciplinas, o aluno deverá cursar e ter aproveitamento em 3 

disciplinas, cada uma com 30 horas, totalizando 90 horas. Essas disciplinas 

deverão ser ofertadas nos Módulos III, IV e VIII; 

 

III. Eletiva – conteúdos que remetem a temas emergentes, possibilitando um 

enriquecimento cultural e/ou aprofundando a atualização de conhecimentos 

específicos, bem como adequação da formação do gestor público à demanda 

regional, totalizando 60 horas; 

 



IV. Atividades Complementares – demais atividades do curso totalizando 120 

horas, conforme regulamento próprio de cada Ipes. 

 

As distribuições dos créditos, da carga horária (C/H) e das porcentagens (%) 

para integralização do currículo do Curso de Bacharelado em Administração 

Pública estão representadas no Quadro 3: 

 

Assim, o curso de Bacharelado em Administração Pública do IFBA necessita 

do cumprimento mínimo de 208 créditos, compreendendo uma carga horária 

mínima de 3120 horas; destes, 91,3 % (2850 horas) serão cumpridos com 

disciplinas obrigatórias e 8,7 % (270 horas) com as demais disciplinas. O 

Quadro 

4 expõe as disciplinas que integram a matriz curricular do curso, com seus 

respectivos créditos (CR), carga horária (C.H.), conteúdo e natureza: 

 



 

 

 


