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O curso é umprograma decapacitação, de curta duração,
que fornece conhecimentos gerais e básicos sobreteorias e
práticas contemporâneas daadministração pública
gerencial com destaque para ocaso brasileiroe para se
pensar o ambiente legislativo.

Conceito do CGEP



ANTONIO ROBERTO BONO OLENSCKI – Doutor em
Administração Pública e Governo pela Fundação Getulio Vargas de
São Paulo. Cientista político pela Unicamp, com extensão em
administração pela Pontifícia Universidade Católica do Chile.

E-MAIL – aolenscki@gvmail.br

FERNANDO DE SOUZA COELHO – Doutor em Administração
Pública e Governo pela Fundação Getulio Vargas de São Paulo.
Economista pela USP, com extensão em administração no Instituto
Tecnológico Autônomo do México.

E-MAIL – fernandocoelho@usp.br

Coordenação do CGEP



nome, formação, cargo e expectativas...

Participantes do CGEP

Apresentação Pessoal



Objetivos: permitam aos participantes tanto
refletirem sobre suas práticas quanto obterem
informações sobre as áreas funcionais de gestão,
de maneira a atualizarem e
aperfeiçoarem conhecimentos e práticas
profissionais

Benefícios: (i) compreender de que forma o
gerencialismo inova na administração pública e o
que se propõe para a atuação de um servidor
público com foco em resultados; (ii) visão
sistêmica e instrumentalizada das várias áreas
que compõem a administração pública gerencial.

Objetivos ( e benefícios esperados) do CGEP



Isso significa que...

Direito

GestãoCiência Política

Economia

Administração Pública



Estrutura do CGEP

1. Introdução à Gestão Pública - 15 de outubro 
2. Administração Financeira em Organiz. Públicas - 19 de outubro
3. Planejamento & Estratégia no Setor Público - 22 de outubro
4. Recursos Humanos em Organiz. do S. Público - 26 de outubro
5. Gestão de Processos em Organizações Públicas - 29 de outubro
6. Sistemas de Informação Governamentais - 05 de novembro 
7. Logística Aplicada às Organizações Públicas - 09 de novembro
8. Marketing Governamental - 12 de novembro 
9. Gestão de Projetos no Setor Público - 23 de novembro



Metodologia do CGEP

A metodologia do CGPEP é expositiva e vivencial,
centrada em preleções dialogadas, estudos de
casos, oficinas e/ou dinâmicas de grupo,
configurando os módulos do curso como quase
workshops.



Isso significa que...

� Preleções (dialogadas)

� Fóruns de Discussão

� Estudos de Caso 
(ou dinâmicas de grupo)



Avaliação no CGEP

Avaliação do Alunos

Completam o CEGP os alunos que apresentarem
frequência mínima de 28 horas-aula do curso
(de um total de 36 horas-aula).


