Fundação João Pinheiro
Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho
Cursos Abertos - 1° Semestre de 2019
Curso

1

2

Elaboração e
Gerenciamento
de Projetos

Lei 13.303 / 2016

Ementa

Carga
Horária

Data de Realização

Visão geral de elaboração de projetos: ciclo de vida, levantamento 32h
de Ementa: Visão geral de elaboração de projetos: ciclo de vida,
levantamento e demanda, concepção, planejamento - modelos e
ferramentas de elaboração de projetos. Estrutura do documento
de projeto. Fundamentos em gerenciamento de projetos. O
conceito de estratégia, objetivos estratégicos, competências de
gerenciamento. O contexto do gerenciamento de projetos. Os
grupos de processos de gestão de projetos e os fatores críticos:
processos de iniciação, de planejamento (escopo, tempo, custos,
qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos e aquisições),
execução, monitoramento e controle e de encerramento.

25/02 (segunda),
26/02 (terça),
11/03 (segunda),
12/03 (terça),
18/03 (segunda),
20/03 (quarta),
25/03 (segunda) e
27/03 (quarta).

Introdução. Conceito. Princípios fundamentais, pilares e práticas. 24h
Linhas gerais. Indicadores e limites. Aspectos práticos. Relação
“capital paciente” x “senso de urgência”. Inibidores e benefícios. A
governança nas sociedades anônimas: órgãos e equilíbrio de forças:
conselho de administração e comitês; conselho de administração
na sociedade de economia mista; conselhos fiscais; competência e
características dos conselheiros; “yellow” e “red” flags:
demonstrações contábeis; pessoas; sistemas e processos; negócios;
deveres; casos concretos; business judgement rule. Identidade,
conformidade, integridade. Modelos de governança. Relação da
governança e gestão. Histórico: origem; influências da OCDE; casos
práticos; surgimento do IBGC; conflitos nas sociedades que
estimularam as regras de governança; teoria da agência. Gestão:
efeito tesoura; comitês; cultura; tomada de decisões; modelo de
gestão; gestão e ciência: renovação: repetição da estratégia ou

11/03 (segunda),
12/03 (terça),
13/03 (quarta),
18/03 (segunda),
19/03 (terça) e
20/03 (quarta).

Horário

Docente

Valor

08h30 às
12h30

Marcos Arcanjo
de Assis
&
Carolina Portugal
Gonçalves Motta

R$
663,67

Manhã

(Pesquisadores
Fundação João
Pinheiro)

Inscrições:
De 16/01/2019 a
14/02/2019

Inscrições:
De 16/01/2019 a
25/02/2019

08h30 às
12h30

Tiago Fantini
Magalhães

Manhã

(Controlador-Geral
Do Estado Adjunto
CGE)

R$
507,27

inovação. Gestão de risco. Enfrentamentos: ambiente institucional;
engajamento excessivo; cegueira ética. Governança no setor
público: aspectos históricos. O papel do estado na economia: qual
deve ser a participação? As funções econômicas do setor público:
interesse público e desempenho econômico. Falhas de mercado.
Administração pública. Gestão pública e suas vertentes. Sociedade
de economia mista na constituição de 1988. Política de
propriedade do estado. Responsabilidades da administração
pública. Programa destaque em governança de estatais – b3. Lei
13.303/16: controle; conformidade (compliance) e integridade;
código de conduta; empresa e macroeconomia; aspectos gerais;
governança; transparência e divulgação de informações; licitações;
contratos. Decreto nº 8.945/2016. Decreto 47.157/2017. Decreto
47.105/2016. PMPI – programa mineiro de promoção da
integridade. Combate à corrupção: prática e legislação. O poder da
persuasão de Aristóteles.
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Licitação e
Contratos

Introdução à Licitação. Conceito, princípios e comissão de licitação. 28h
Fases do procedimento: preparatória, convocação, habilitação,
classificação, adjudicação e homologação. Preço de referência.
Modalidades de licitação: carta convite, tomada de preços,
concorrência e pregão presencial e eletrônico. Critérios para
julgamento das propostas. Comissão permanente de licitação e
recursos administrativos. Dispensa de licitação e inexigibilidade.
Edital: conceito, objeto da licitação, exigências, critérios de
julgamento, condições do contrato e requisitos. Execução
Contratual.

12/03 (terça),
13/03 (quarta),
14/03 (quinta),
15/03 (sexta),
18/03 (segunda),
19/03 (terça) e
20/03 (quarta).
Inscrições:
De 16/01/2019 a
26/02/2019

08h30 às
12h30

Cyntia
Botelho Valle

Manhã
(Diretoria de
Planejamento,
Gestão e Finanças Loteria Mineira)

R$
585,47
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Gestão
Orçamentária e
Financeira

Atendimento ao
Público na
Administração
Pública

Finanças públicas (Princípios do orçamento. Evolução do 32h
orçamento. Ciclo orçamentário. Orçamento na Constituição Federal
e na Constituição do Estado de Minas Gerais). Planejamento e
orçamento na CF/1988. Constituição Estadual, Lei 4.320/64 e LRF.
Sistema de Planejamento e Orçamento. Classificação Funcional e
por Programas. Processo Legislativo. Noções básicas de
planejamento estratégico. Instrumentos de Planejamento da Ação
Governamental: PMDI, PPAG, LDO, LOA. O Planejamento x
Orçamento na Constituição (exigências constitucionais), Leis
Complementares. Noção de classificação de gastos. Estágios da
receita e da despesa. Créditos adicionais.

26/03 (terça),
27/03 (quarta),
28/03 (quinta),
29/03 (sexta),
02/04 (terça),
03/04 (quarta),
04/04 (quinta) e
05/04(sexta).

Capacitação e aprimoramento do atendimento ao cidadão tendo 28h
como diretrizes a humanização do atendimento, a qualidade, a
assertividade, a resolutividade, a responsabilidade e a ética.

01/04 (segunda),
02/04 (terça),
03/04 (quarta),
04/04 (quinta),
05/04 (sexta),
08/04 (segunda) e
09/04 (terça).

8h30 às
12h30

Formação de
Pregoeiros

Conhecimentos básicos da legislação de licitação. Abordagem do 20h
conceito de pregão eletrônico. Legislação atual, características e
aplicabilidade da modalidade pregão. Análise comparativa do
pregão eletrônico versus pregão presencial, incluindo vantagens,
normas e processo de escolha. Definição do rito processual do
pregão tanto na fase interna quanto fase externa. Simulação do
processo de pregão.

Inscrições:
De 16/01/2019 a
12/03/2019

08/04 (segunda),
09/04 (terça),
10/04 (quarta),
11/04 (quinta) e
12/04 (sexta).
Inscrições:
De 16/01/2019 a
25/03/2019

R$
663,67

Manhã

(SEPLAG)

08h30 às
12h30

Cláudia Beatriz M. R$
M. de Lima
585,47
Nicácio

Manhã

(Pesquisadora
Fundação João
Pinheiro)

Inscrições:
De 16/01/2019 a
18/03/2019
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Karen Christine
Dias Gomes

08h30 às
12h30

Guilherme
Parentoni Senra
Fonseca

Manhã

(Superintendente
de Planejamento,
Gestão e Finanças
Governo de Minas
Gerais)

R$
429,07

7

8

Ética Pública

Liderança na
Gestão Pública

Desenvolvimento histórico e conceitos básicos. Determinismo e 16h
liberdade de escolha. Princípios da ética pública: legalidade,
impessoalidade, moralidade, eficiência, dignidade da pessoa
humana. O Público e privado na Administração Pública (cargo
público; prestação pública de contas; transparência). Ética na
administração pública estadual. O Código de Conduta Ética do
Servidor Público.

23/04 (terça),
24/04 (quarta),
25/04 (quinta) e
26/04 (sexta).

13h30 às
17h30

Renato Somberg
Pfeffer

Inscrições:
De 16/01/2019 a
09/04/2019

Tarde

(Pesquisador
Fundação João
Pinheiro)

Capacitação de servidores que exercem funções de liderança. 28h
Teoria sobre liderança. Estilos de liderança. O papel do líder no
contexto da administração pública.

02/05 (quinta),
03/05 (sexta),
06/05 (segunda),
07/05 (terça),
08/05 (quarta),
09/05 (quinta) e
10/05 (sexta).

08h30 às
12h30

Cláudia Beatriz M. R$
M. de Lima
585,47
Nicácio

Manhã

(Pesquisadora
Fundação João
Pinheiro)

Inscrições:
De 16/01/2019 a
17/04/2019
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Estatística no
Serviço Público

Dados estatísticos. Distribuição de frequências. Medidas de 24h
posição. Medidas de dispersão. Conceitos fundamentais:
Experimentos, espaço amostral e eventos. Probabilidade de
ocorrência de um evento. Considerações sobre análise de risco na
avaliação de projetos. Conceitos fundamentais sobre amostragem.
Dimensionamento de amostras.

06/05 (segunda),
07/05 (terça),
08/05 (quarta),
09/05 (quinta),
13/05 (segunda) e
14/05 (terça).
Inscrições:
De 16/01/2019 a
22/04/2019

R$
350,87

13h30 às
17h30

Renato Vale
Santos

Tarde
(Pesquisador
Fundação João
Pinheiro)

R$
507,27
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Análise de
Indicadores

Procedimentos de análise estatística básicos para a compreensão 20h
de indicadores socioeconômicos e para a tomada de decisão.
Indicadores Sociais como fonte para o Planejamento e Tomada de
Decisões. Indicadores Sociais: do conceito às medidas; Indicadores
e os diagnósticos socioeconômicos; Principais Pesquisas e Fontes
de Dados e de Indicadores Sociais. Principais produtores de dados e
indicadores no Brasil. Os Censos Demográficos. As Pesquisas
Amostrais e Institucionais do IBGE. Registros Administrativos,
Cadastros Públicos e Dados de Programas. Estudo sobre as fontes
de dados e indicadores econômicos. Dados e Indicadores
Econômicos: Principais boletins de conjuntura; Principais pesquisas
econômicas do IBGE. Indicadores produzidos na FJP.

20/05 (segunda),
21/05 (terça),
22/05 (quarta),
23/05 (quinta) e
24/05 (sexta).

Os limites e desafios da gestão de projetos públicos. A gestão eficaz 20h
de riscos como elemento crucial para o serviço público. As
responsabilidades e deveres do governo em relação ao bem
público e a exigência de adoção de práticas e estratégias eficazes
de gestão de riscos. Ferramentas de controle que auxiliam a
tomada de decisões no processo gerencial no setor público.
Decisões que envolvem riscos nas áreas de saúde, meio ambiente,
bem-estar econômico, prestação de serviços, entre outros. A
tomada de decisões em ambientes sócio-econômico-políticos
caracterizados por incertezas.

20/05 (segunda),
21/05 (terça),
22/05 (quarta),
23/05 (quinta) e
24/05 (sexta).

Gestão de Pessoas no setor público. Trabalho em equipe. 20h
Elementos bio-psico-sociais do trabalho. Liderança no setor
público. Desafios e melhores práticas em gestão de pessoas no
setor público.

03/06 (segunda),
04/06 (terça),
05/06 (quarta),
06/06 (quinta) e
07/06 (sexta).

08h30 às
12h30

Raquel de Mattos
Viana

R$
429,07

Manhã

Inscrições:
De 16/01/2019 a
06/05/2019

(Pesquisadora
Fundação João
Pinheiro)
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Gestão de Riscos
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Gestão de
Pessoas no Setor
Público

08h30 às
12h30

Marcos
Guilherme Nunes
Caldeira

R$
429,07

Manhã

Inscrições:
De 16/01/2019 a
06/05/2019

(Fundação
Hospitalar do
Estado de Minas
Gerais)

08h30 às
12h30

Luciana Silva
Custódio

Manhã

Inscrições:
De 16/01/2019 a
20/05/2019

(Superintendência
Central de Política
de Gestão de
Pessoas –
Sugesp/SEPLAG)

R$
429,07
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Contabilidade
Aplicada ao Setor
Público

Elementos de contabilidade geral. Contabilidade Aplicada ao setor 32h
Público: evolução até a convergência aos padrões internacionais de
contabilidade. Conceito, importância, objetivo, campo de
aplicação, objeto e requisitos fundamentais. Estrutura conceitual e
princípios contábeis. Patrimônio público sob a ótica contábil.
Exercício financeiro. Princípios e classificações orçamentárias. Fatos
contábeis na administração pública. Regime orçamentário e regime
patrimonial. Receitas e despesas públicas sob as óticas patrimonial
e orçamentária. Variações patrimoniais. Plano de Contas Aplicado
ao setor Público (Aspectos gerais; estrutura e subsistemas
contábeis). Registros contábeis típicos da administração pública.
Demonstrativos Contábeis Aplicados ao Setor Público.

10/06 (segunda),
11/06 (terça),
12/06 (quarta),
13/06 (quinta),
14/06 (sexta),
17/06 (segunda),
18/06 (terça) e
19/06 (quarta).
Inscrições:
De 16/01/2019 a
27/05/2019

08h30 às
12h30

Giovanni José
Caixeta

Manhã

(Pesquisador
Fundação João
Pinheiro)

R$
663,67

