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INTRODUÇÃO:
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional da Grande
Florianópolis,

através da Gerência de Planejamento e Avaliação, com a

colaboração da Gerência de Recursos Humanos, depois de levantar as
necessidades de capacitação, junto aos seus funcionários, vêm apresentar o
PLANO DE CAPACITAÇÃO 2007.
Esse Plano foi desenvolvido para ser executado, em 3 etapas:
1. Atualização - contempla aspectos gerais, ligados a execução das
atividades

administrativas

diárias.

Consta

de

disciplinas

obrigatórias e optativas - de fevereiro à maio de 2007 ;
2. Aperfeiçoamento – etapa de nivelamento, portanto obrigatória,
para a etapa posterior – Especialização. Contempla aspectos
gerais, ligados ao Desenvolvimento Regional;
3. Formação – diretamente ligada às questões de Gestão do
Desenvolvimento
Técnicos

de

Regional,

Gestão

em

visando

especializar

Desenvolvimento

os

Regional

Analistas
e

aos

Consultores Educacionais, lotados na SDR- Grande Florianópolis e
Técnicos de empresas ligadas à SDR - de novembro de 2007 à
novembro de 2008.
O início, do programa de capacitação ora exposto, está previsto para
fevereiro de 2007 e terá como base de dados regionais, a Agenda de
Desenvolvimento Regional, elaborada em fins de 2005, através de 8 oficinas
públicas, promovidas pelo Projeto Meu Lugar, resultado do convênio entre
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD e o Governo de
Estado de Santa Catarina. A elaboração da Agenda, contou com a participação
de especialistas, administradores das Prefeituras Municipais, técnicos de
empresas públicas e fundações estaduais e representantes da sociedade civil
em geral,

coordenadas por uma equipe de professores da Universidade

Federal de Santa Catarina, cujo objetivo foi reunir diagnósticos e hierarquizar
propostas

voltadas ao desenvolvimento da região da Grande Florianópolis.

Tendo como princípio fundamental a participatividade, este documento é de

suma importância para a SDR,

para a qualificação profissional de seus

funcionários pois pretende principalmente, orientar o plano de projetos de
desenvolvimento, ações e monitoramento, da SDR-GF, voltado a realidade
local, primando pelo desenvolvimento da região, como patrimônio maior do
que qualquer uma de suas partes.
Por outro lado, uma vez que as Etapas II e III são

especificamente

voltadas à formação do Analista Técnico em Gestão do Desenvolvimento
Regional, a Agenda de Desenvolvimento Regional será a referência, condição
“sine qua non”, para o desenvolvimento de todas as disciplinas em questão.
Esse Plano de capacitação será dirigido aos funcionários dessa SDR-GF,
demais autarquias, fundações, empresas estatais, ligadas diretamente a essa
SDR-GF.

JUSTIFICATIVA:
À partir de 2003, através da Lei Complementar nº 243, de 30 de janeiro
de 2003, o Estado de Santa Catarina passa a funcionar com uma nova
estrutura

administrativa,

de

seu

Poder

Executivo.

A

opção

pela

descentralização, proporcionou a criação das Secretarias de Estado de
Desenvolvimento Regional, que têm como responsabilidade o que segue abaixo
– art. 54 parágrafos:
I. pela regionalização do planejamento e da execução orçamentária;
II. pela articulação que resulte no engajamento, integração e participação
das comunidades, com vistas ao atendimento das demandas atinentes as
suas áreas de atuação;
III.pelo

acompanhamentos

das

audiências

do

Orçamento

Estadual

Regionalizado, previsto na Lei Complementar Nº 157, de 09 de setembro
de 1997 e pela mobilização das comunidades para participação nas
audiências;
Parágrafo único: As Secretarias do Desenvolvimento Regional atuarão como:
I. motivadoras do desenvolvimento econômico e social, com ênfase para o
planejamento, fomento e indução à geração de emprego e renda da
região;
II. executora das atividades, ações, programas e projetos das Secretarias
de Estado Centrais;
III. apoiadoras dos municípios na execução de atividades ações programas e
projetos;
IV.apoiadoras da comunidade organizada por intermédio de convênio ou
acordo;
V. gerenciadoras, avaliadoras e controladoras das ações governamentais na
região; e
VI.articuladoras da integração com os demais organismos governamentais.
Tendo por competência - Art. 55:
I. representar o Governo do Estado no âmbito da respectiva região bem

como articular as suas ações promovendo promovendo a integração
regional dos diversos setores da administração pública;
II. promover a compatibilização do planejamento regional com as metas do
Governo do Estado e com as necessidades da região;
III. implementar as prioridades da região, conforme definidas no Congresso
Estadual de Planejamento Participativo e nas reuniões do Orçamento
Regionalizado;
IV.realizar a execução das atribuições finalísticas das Secretarias de Estado
Centrais, mediante a coordenação destas, nos termos de decreto do
Chefe do Executivo;
V. participar da elaboração de projetos e programas a cargo de órgãos
estaduais e que se relacionem especificamente com o desenvolvimento
da região;
VI.

elaborar

o

respectivo

regimento

interno,

resguardando

as

particularidades regionais e sazonais;
VII. participar da elaboração de projetos, programas e ações a cargo de
órgãos

estaduais

que

se

relacionem

especificamente

com

o

desenvolvimento da região;
VIII. colaborar nas propostas formuladas no Congresso Estadual do
Planejamento Participativo e nas audiência do Orçamento Regionalizado;
IX.coordenar a execução ou executar as obras e serviços no âmbito da
respectiva região de abrangência;
X. coordenar as ações de desenvolvimento regional que lhe são afetas;
XI.apoiar o desenvolvimento municipal.
Tendo como uma de suas metas a profissionalização do serviço público,
institui, através da Lei Complementar Nº 348, de 25 de abril de 2005,
de

Carreira

aos

servidores

públicos

das

Secretarias

de

o Plano

Estado

de

Desenvolvimento Regional e estabelece providências e que transformou os
funcionários efetivos da Gerei, trabalhando nas SDR, em Analistas Técnicos em
Gestão de Desenvolvimento Regional; e finalmente, o Decreto Nº 3.917, de 11
de janeiro de 2006, que institui a Política Estadual de Capacitação dos
Servidores

Públicos

Estaduais

e

regulamenta

as

diretrizes

básicas

da

capacitação estadual, de que trata o § 3º da Lei Complementar Nº 284, de 28
de fevereiro de 2005 art. 15, incisos XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXIX, XXX, do
Decreto Nº 3.486, de 15 de setembro de 2005 e a Lei Nº 6.745, de 28 de
setembro de 1985; e as ações essenciais que a descentralização impõe,
segundo Plano 15, versão 2007/2010:
–

Descentralizar substantivamente as ações finalísticas ainda
executadas pelas Secretarias Setoriais, inclusive seus recursos
orçamentários e financeiros;

–

Ampliar os convênios com os municípios e suas respectivas
associações,

visando

maior

economicidade

nas

ações

governamentais;
–

implementar

a

gestão

por

projetos

nas

Secretarias

de

Desenvolvimento Regional, como instrumento de aumento da
eficiência , eficácia, efetividade e relevância da ação pública
com a base em resultados;
–

Intensificar a capacitação para os servidores das Secretarias de
Desenvolvimento Regional.

–

Fortalecer a política de recursos humanos descentralizada. Dar
absoluta prioridade, na contratação as cargos das Secretarias
de Desenvolvimento Regional, a profissionais diplomados no
curso de agente de desenvolvimento regional.

Tendo todos esses dados como pano de fundo e no sentido de tornar de
realidade o processo de qualificação profissional dos servidores da SDR Grande Florianópolis, é que vimos apresentar o PLANO DE CAPACITAÇÃO
2007.
Para que fossem levantados os dados sobre as necessidades específicas
emergenciais das Gerências da SDR quanto à capacitação, foram elaborados
questionários fechados abertos e realizadas entrevistas em grupo, informais
junto aos funcionários.
No que se refere à formação Geral e Específica, foram realizadas
consultas a várias universidades, no sentido de encontrarmos elementos para
a elaboração de uma proposta específica para a SDR da Grande Florianópolis e

realizadas 2 reuniões de avaliação da referida proposta tendo sido aprovada ao
final.
Outro dado relevante é a origem da grande maioria dos funcionários
efetivados nas Gerências da SDR-GdeFpolis. Procedentes e qualificados para
atuarem na Gerência de Educação como Assistentes Técnicos Pedagógicos,
tiveram seus cargos transformados em Analistas Técnicos em Gestão de
Desenvolvimento Regional, para o qual necessitam formação através de
especialização afim de atuarem com competência, em prol do Desenvolvimento
Regional.
O quadro funcional* que a SDR-GDEFPOLIS apresenta, atualmente, é o
que segue abaixo:

Descrição do Cargo

Nível
I

II

III

Código do Cargo

Nº

IV

Consultor Educacional

50

0470

50

Analista Téc. Gest. Des. Regional

22

0945

22

Assistente Técnico Pedagógico
* Em setembro de 2006

05

0471

05

Objetivo Geral: Promover o desenvolvimento de competências e
habilidades técnicas dos servidores da SDR-GDEFPOLIS,
para atuarem como agentes estratégicos de mudanças
das organizações públicas, e de desenvolvimento, visando
melhorar a qualidade do serviço público Estadual.

Objetivos Específicos:
–

capacitar os servidores para a execução das atividades
administrativas diárias da SDR-GDEFPOLIS;

–

capacitar os servidores da SDR-GDEFPOLIS nos aspectos
gerais, ligados ao Desenvolvimento Regional, preparando-os
para

a

Especialização

em

Análise

de

Gestão

de

Desenvolvimento Regional;
–

Especializar os servidores da SDR-GDEFPOLIS em Análise
de Desenvolvimento Regional.

Resultados Esperados:
1. Capacitar os servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Regional da Grande Florianópolis para interpretar a realidade local,
analisar, propor, elaborar e implantar projetos de desenvolvimento,
para atuarem como agentes estratégicos de mudanças, junto à
Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional da Grande
Florianópolis.

1. Formação:
Por uma questão de ordem, a formação dos servidores da SDR-GDEFPOLIS foi
dividida em 3 etapas:
1. Atualização - ligada a execução das atividades administrativas
diárias
2. Aperfeiçoamento

–

contempla

aspectos

gerais,

ligados

ao

Desenvolvimento Regional. Etapa essencial para que o servidor
habilite-se para a etapa posterior.
3. Formação – diretamente ligada às questões de Gestão do
Desenvolvimento Regional, visando a formação dos Analistas
Técnicos de Gestão em Desenvolvimento Regional- Especialização
em Análise em Gestão do Desenvolvimento Regional, partir de
agosto de 2007.
Passamos a apresentar as disciplinas das 3 etapas:
1.1. Atualização: de (Fevereiro à Abril) - 250 horas
–

Técnicas de Secretariado
–

Módulo I

–

Módulo II

–

Módulo III

–

Aplicativos do WINDOWS;

–

Aplicativos do OPEN OFFICE;

–

Fotografia Digital;

–

Relações Humanas – Comportamento, Ética e Cultura;

–

Web Design – Joomla – Mamboo;

–

Licitações e Contratos na Administração Pública;

–

Gestão Estratégica e Operacional na Administração Pública;

–

Mecanismos de Gestão da SDR-Mesoregional;

OPTATIVAS:
–

Convênios e Subvenções;

–

Pesquisa Operacional para o Desenvolvimento

1.1.1. Ementas - ATUALIZAÇÃO - Obrigatórias
01 Técnicas de Secretariado
30h
Objetivos:
Módulo I: Problemas da organização. A organização. Níveis Administrativos. Estruturas
organizacionais. Gráficos de processamento. Formulários. layout Administrativo. Manuais de
organização. Módulo II: História e utilização do cerimonial básico e aplicado. O Composto
do cerimonial: Precedência, lugares, impressos, trajes (apresentação pessoal), bandeiras,
roteiros de cerimônias e eventos em geral. Condutas e atitudes. Etiqueta. Aplicação prática.
Módulo III: Redação Oficial
02 Aplicativos do WINDOWS
30h
Objetivos:
Proporcionar conhecimentos que permitam o servidor gerenciar o Windows. Básico do
Office: Word, Excell, Power Point
03 Aplicativos do OPEN OFFICE
Objetivos:
Gerenciamento do Linux. Básico do Open Office: Write, Calc e Impress.

30h

04 Fotografia Digital
30h
Objetivos:
Proporcionar a internalização dos conceitos básicos da fotografia digital: hardware, software;
Conceitos de Imagem digital: Análogo e Digital, Cores digitais, Gráficos Vetoriais e
Rasterizados, Qualidade de imagem Captura, Amostragem e Quantização, Qualidade de
Imagem. Processamento: Análise, Melhoramentos. Impressão.
05 Relações Humanas – Comportamento, Ética e Cultura
30h
Objetivos:
Entender os mecanismos de gestão estratégica de recursos humanos, os aspectos e
estruturação de um sistema de Recursos Humanos eficiente; os Principais subsistemas:
Cargos e Carreiras. Avaliação de Desempenho e Educação continuada; a Gestão de pessoas e
de processos em Recursos Humanos; a Função dos gestores na administração de pessoas.
06 Web Design – Joomla – Mamboo
30h
Objetivos:
Proporcionar conhecimentos que permitam o servidor operar o Sistema de gerenciamento de
conteúdos de web sites Joomla-Mamboo
07 Licitações e Contratos na Administração Pública
30h
Objetivos:
Conhecer o processo de Licitações. Lei de Responsabilidade Fiscal; as Conseqüências do não
atendimentos da Legislação; os Aspectos legais.

08

Gestão Estratégica e Operacional na Administração 30h

Pública
Objetivos:
Visa a padronização de procedimentos entre os diversos centros de custo, seja relacionadas às
ações meios, seja os relacionadas às ações finalísticas, a fim de unificar e interligar os
diversos serviços oferecidos pela SDR; a apropriação de conceitos básicos: Organização.
Ambientes e funções administrativas. A racionalização, o planejamento, a gerência, a
estratégia e a participação. Planejamento nos setores público; privado e terceiro setor.
Planejamento e qualidade. As etapas do planejamento estratégico e a abordagem sobre o
planejamento estratégico: técnicas utilizadas. Mandados; valores, ideais, visão, missão
pública. Análise ambiental. Agenda de questões estratégicas. Opções para as mudanças
estratégicas. O plano de trabalho. Sistema de informação e aprendizado. Interface com a
administração por projetos.
09 Mecanismos de Gestão da SDR-Mesoregional
30h
Objetivos:
Conhecer os mecanismos de gestão orçamentária e financeira; da Gestão administrativa:
Conselhos de Desenvolvimento Regional e Comitês Temáticos; das Gerências finalísticas;
das Gerências Meio; de outras empresas Estatais ou de economia mista.
1.1.2. Ementas – ATUALIZAÇÃO - Optativas
07 Convênios e Subvenções
30h
Objetivos:
Convênios, auxílios e subvenções, conceituação e diferenças. As Entidades obrigadas a
prestar contas; A função e responsabilidade do gestor dos recursos. Prazos e composição do
processo. A tomada de contas. Conseqüências do não atendimentos da Legislação. Aspectos
legais.
07 Pesquisa Operacional para o Desenvolvimento
30h
Objetivos:
Desenvolver habilidades e conhecimentos baseados na programação linear, a identificação
dos problemas aos quais a Programação linear possa ser aplicada, as relações entre
Programação Linear e Teoria Econômica, além de proporcionar oportunidades para o uso de
pacotes computacionais de programação matemática para a solução de problemas
relacionados ao desenvolvimento

1.2. Aperfeiçoamento: 184 horas (de Abril à Junho)
–

Administração Pública

–

Introdução ao Desenvolvimento Regional;

–

Política Agrícola, Reforma Agrária e Agronegócio;

–

Análise de Políticas Públicas e Cidadania;

–

Políticas Públicas e Planejamento Urbano;

–

Gestão da Informação e do Conhecimento para o Desenvolvimento;

–

Gestão de Saúde;

–

Gestão em Educação;

–

Gestão Ambiental;

–

Gestão do Lazer - Cultura, Esporte e Turismo.
1.2.1. Ementas - APERFEIÇOAMENTO

01 Administração Pública
30h
Objetivos:
Entender o funcionamento da fazenda pública - aspectos qualitativo e quantitativo do
patrimônio;A função de controle na administração pública. Controle prévio, concomitante e
subseqüente. Abrangência e tipos de controle. O controle das contas públicas na constituição
de 1988. Conceitos Contábeis. Gestão administrativa - receita e despesa públicas – princípios
e elaboração orçamentária .- objeto e classificação dos inventários-sistema e plano de contas escrituração das operações econômico-financeiras - apuração dos resultados econômicofinanceiros; Lei de responsabilidade Fiscal. Sistema de Controle Interno e Externo e
Avaliação da Gestão Pública. Relatórios, pereceres e certificados de auditoria. Acountability
e qualidade na gestão pública. O Poder Legislativo e a fiscalização dos atos dos dirigentes e
responsáveis. Fundamentos de Governança.
02 Introdução ao Desenvolvimento Regional
30h
Objetivos:
Entender o conceito de Região, de Economia Regional; Conhecer a Demografia, História da
Ocupação da Região, Formação cultural e História da Região para desenvolver a análise
crítica da realidade regional, afim de impulsionar as Políticas de Desenvolvimento Regional
e local.
03 Política Agrícola, Reforma Agrária e Agronegócio
12h
Objetivos:
Propiciar o conhecimento interdisciplinar, analítico e crítico da política agrícola e da política
de reforma agrária no contexto das mudanças que ocorrem no Brasil. Oferecer subsídios à
compreensão das mediações que precedem a formulação das políticas públicas e das que
acompanham sua implementação. Mostrar o papel do conhecimento científico no
entendimento das demandas e problemas suscitados, nas decisões de transformá-los em
políticas públicas e no acompanhamento da implementação destas. Conceitos básico sobre o
agrobusiness e sobre o enfoque sistêmico dos negócios agro-industriais, incorporando uma
visão mais abrangente para as atividades de produção e utilização de produtos e matériasprimas de origem agrícola.

04 Análise das Políticas Públicas e Cidadania
12h
Objetivos:
Conhecer as Políticas Públicas para o Desenvolvimento: formulação, implementação,
execução, acompanhamento e avaliação de Políticas Públicas. Papel dos diferentes atores
que atuam no processo de formulação de Políticas Públicas. Os critérios de Legitimação e
representatividade. A capacitação dos Policy Makers. Papel do Poder Legislativo. O controle
social. Avaliação das Políticas Públicas. Análise de propostas e de desempenhos de políticas
sociais. construção de quadro de referência explicativo a luz de abordagens e modelos
correntes. Análise empírico-factual de políticas sociais concretas. Técnicas de análise das
políticas sociais.
05 Políticas Públicas e Planejamento Urbano.
12h
Objetivos:
Conhecer o Estatuto das Cidades e suas implicações para os municípios e o Plano Diretor;
Infra-Estrutura e Logística: conceituação; Infra-estrutura de transporte multimodal (terrestre,
aéreo e fluvial); Sistema de logística bem sucedidos; Sistema de distribuição das atividades
no espaço Nacional e Regional. Polarização, concentração e descentralização econômica;
Sistema de planejamento e Práticas metodológicas do Planejamento Urbano; Planejamento
com Instrumento Técnico de intervenção: níveis de instrumentação ou etapas, atividades,
desenvolvimento e produtos; Planejamento de sistemas integrados de transporte.
Apresentação de uma proposta técnica de elaboração do Plano Diretor. Visão e Problemática
da SDR. Experiências de Desenvolvimento Regional
.
06 Gestão de Informação e do Conhecimento para o Desenvolvimento 30h
Objetivos:
Entender os conceitos de dados, informação e conhecimento. Fundamentos e classificação
dos sistemas de Informação. Tipologia. Vantagem competitiva e informação. Definição e
execução de estratégias de informação. Plano de implementação de Gestão de SI. capital
intelectual. Inteligência competitiva. Sociedade do Conhecimento, Inteligência Empresarial.
Novos Modelos de Negócio. Ferramentas para Gestão do Conhecimento. Gestão do
Conhecimento como vantagem competitiva. Desenvolvimento do conhecimento nas
empresas. A geração, codificação e a disseminação de conhecimentos na organização. Ativos
Intangíveis. Aplicação das Tecnologias da Informação da Comunicação e do Conhecimento
voltada ao Desenvolvimento Regional e à Inclusão Digital.
07 Gestão de Saúde
12h
Objetivos:
Desenvolver a Visão Estratégica: saúde como fato de desenvolvimento. As políticas públicas
e o SUS. Princípios e organização do SUS. Modelo Assistencial e programas de saúde: O
PSF como estratégia. A tele medicina. Vigilância e promoção da saúde. Planejamento,
avaliação e mecanismos de controle do SUS. Tendências e perspectivas no contexto da
saúde. Indicadores e terminologias de saúde. LOAS, ECA, Estatuto dos Idosos.

08 Gestão de Educação
12h
Objetivos:
Atualizar os Fundamentos sociológicos, filosóficos, econômicos e políticos que
contextualizam a relação educação – estado/sociedade; a organização do sistema educacional
brasileiro aspectos formais e não-formais; o sistema escolar: graus e modalidades de ensino;
a legislação do ensino: histórico, políticas e perspectivas; paradigma da educação e da gestão
educacional. Gestão democrática como etapa do processo de democratização da educação
brasileira e dos sistemas educacionais. Institucionalização e regulamentação da gestão
democrática do ensino público. Gestão e políticas públicas. Gestão democrática como
constructo teórico.
09 Gestão Ambiental
12h
Objetivos:
Conhecer a evolução da questão ambiental: histórico, política ambiental e crescimento
econômico:
- a política ambiental no Brasil.
- gestão do meio ambiente: princípios e instrumentos (UC).
- gestão de recursos hídricos: evolução, instrumentos econômicos e jurídicos, aspectos
institucionais, disponibilidade e demanda, controle da poluição das águas e gerenciamento
costeiro (GERCO).
- entendimento da problemática urbana e rural. Desenvolvimento e aplicação de
metodologias de gestão ambiental urbano e rural.
- Desenvolvimento de soluções ambientais para as áreas rural, urbana.
10 Gestão do Laser – Cultura, Esporte e Turismo
30h
Objetivos:
Conhecer a realidade da Cultura, do Esporte e do Turismo, no âmbito da SDR-Grande
Florianópolis, afim de identificar e implementar projetos de desenvolvimento nessas áreas,
visando o fortalecimento da identidade regional e sustentabilidade para os municípios. Estudo
de caso de projetos de Cultura, Esporte e Turismo.

1.3. Formação - Especialização em Gestão de Desenvolvimento
Regional - 360horas
–

Introdução ao Desenvolvimento Humano;

–

Introdução ao Desenvolvimento Sustentável;

–

Introdução à Micro e Macro Economia;

–

Economia do Setor Público;

–

Introdução ao Desenvolvimento Sustentável;

–

Estratégias de Geração de Emprego e Renda;

–

Gestão Participativa;

–

Empreendedorismo;

–

Estratégia de Gestão de Redes Sociais, Empresariais e Institucionais;

–

Indicadores Oficiais de Análise do Desenvolvimento;

–

Análise de Investimentos;

–

Elaboração e Análise de Projetos;

–

Administração de Projetos Públicos.

1.3.1. Ementas –

Especialização em Gestão de Desenvolvimento

Regional

04 Introdução ao Desenvolvimento Humano
40h
Objetivos:
Introduzir o Desenvolvimento Humano: Conceitos Básicos e mensuração. Índice de
Desenvolvimento Humano e suas extensões. O Brasil nos relatórios de Desenvolvimento
Humano. Análise de alguns indicadores setoriais: Saúde, Educação; Criança e Adolescência;
Segurança e Violência.
05

Introdução ao Desenvolvimento Sustentável

Objetivos:
- Capacitar o aluno a desenvolver uma reflexão crítica sobre as relações entre economia,
sociedade e meio ambiente, sob a perspectiva da crise ambiental e da crise social no meio
rural brasileiro.
- Discutir os conceitos de crescimento e desenvolvimento econômico e analisar criticamente
os impactos e os limites sócio-ambientais do modelo vigente de desenvolvimento rural no
Brasil.
- Focalizar as potencialidades e os limites do desenvolvimento sustentável como alternativa
para enfrentar os problemas de conservação e preservação dos recursos naturais e
ecossistemas.
- Examinar as estratégias de gestão ambiental quanto às possibilidades de compatibilizar a
necessidade de conservação e preservação dos ecossistemas e de garantia da qualidade do
meio ambiente com a expansão do desenvolvimento no meio rural brasileiro.
02 Introdução à Micro e Macro Economia
30h
Objetivos:
Introduzir os conceitos básicos de micro e macro economia, estruturas de mercado, a
demanda e a oferta; os agregados macroeconômicos, os modelos macroeconômicos
simplificados; noções de econômica monetária. Tendências. Dívida Públicas interna e externa
Sistemas de Informação econômica. Análise Setorial. A Economia brasileira no cenário da
Globalização: Integração comercial, vantagens e suscetibilidades tecnológicas. Custo Brasil.
Finanças Públicas Estadual. Lei de Responsabilidade Fiscal. Mecanismo de financiamento do
déficit público. Desafios e perspectivas futuras.

02 Economia do Setor Público
30h
Objetivos:
Desenvolver a visão do Orçamento, da Dívida Pública, Visão crítica das potencialidades e
das deficiências do estado na promoção do desenvolvimento. Fontes alternativas de
financiamento para o desenvolvimento.
09 Estratégias de Geração de Emprego e Renda
20h
Objetivos:
Propiciar uma maior compreensão das condições atuais da organização do mercado de
trabalho, seus efeitos sobre a economia, a sociedade e o indivíduo. Procura dotar os alunos de
elementos analíticos no entendimento das políticas implementadas em diferentes localidades
para sanar as dificuldades atuais na manutenção e na criação de novos postos de trabalho,
bem como para promover o desenvolvimento local através da geração de emprego e renda.
Análise da política do trabalho (emprego, salário e formação de mão de obra) na perspectiva
das políticas sociais. Transformações no mundo do trabalho e seus impactos sobre os
trabalhadores: mudanças organizativas, tecnológicas, de legislação, controle e qualificação
nos processos de trabalho e reflexos sobre as relações de trabalho e a ação sindical. Mercado
de trabalho no Brasil: informalidade, precarização, qualidade do emprego e políticas
públicas. Condições de trabalho e saúde do trabalhador. O movimento operário e sindical no
Brasil: experiências e perspectivas. Negociações coletivas nacionais e internacionais. Direito
ao trabalho e cidadania. Contexto do emprego e renda. Trabalho X Empresa. Associativismo,
cooperativismo, crédito popular, casos de implantação de estratégias de geração de empregos.
08 Gestão Participativa
30h
Objetivos:
Capacitar em ferramentas que possibilitem fomentar a participatividade na Gestão e
avaliação do Planejamento Estratégico Participativo. Técnicas de mobilização de
comunidades como elemento fundamental na estruturação das redes. Formação de novos
APL e/ou fortalecimento dos já existentes. Formação de Parques Produtivos/Incubadoras.
06

Empreendedorismo

Objetivos:
Capacitar para o desenvolvimento do Empreendedorismo tipologia; fundamentos; histórico e
definições. Abertura de negócio próprio: processo empreendedor; análise de oportunidades;
tipos de negócios e introdução ao plano de negócios. O empreendedor: características e
perfis. ambiente social. Ambiente organizacional. Gestão da responsabilidade social
corporativa. Terceiro setor. Cidadania empresarial. Empreendimentos sociais sustentáveis:
tomada de iniciativas para a sustentabilidade do ambiente social.
07

Estratégias de Gestão de Redes Sociais, Empresariais e 30h
Institucionais
Objetivos:
Conhecer a Sociedade Contemporânea; Democracia e Cidadania. Ações Coletivas; Novos
atores sociais, Cidadania Coletiva e Emergência de Espaços Públicos Não Estatais; Redes
Sociais e Redes de Movimentos. Estratégias de formação de redes. Redes de cooperação
produtiva e clusters regionais. Sistemas de especialização flexíveis. Tipologias de Redes.
Redes Sociais. Governança na SDR-GF.

11

Indicadores Oficiais de Análise de Desenvolvimento

60h

Ementas:
Utilizar base de dados disponíveis, como indicadores de análise da realidade regional.
(RAIS/CAGED, IBGE, CENSO, índices da UNESCO,
Análise de Investimentos
30h
Objetivos:
Conhecer e aplicar os Fundamentos básicos de análise de investimentos, critérios de escolha
e tomada de decisão, análise de custo e benefício, equivalência financeira, valor presente,
valor futuro, série uniforme de pagamentos, análise e seleção de investimentos, pay-back,
taxa mínima de atratividade, taxa interna de retorno, compra, arrendamento e substituição de
equipamentos, depreciação, análise e sensibilidade de riscos.
14 Elaboração e Análise de Projetos
60h
Objetivos:
Conhecer o Ambiente do Projeto: limites e componentes. Projetos isolados e projetos de
programas. Inserção do projeto na organização. Coordenação Inter institucional, conflitos,
autoridade, responsabilidade e descentralização. Papel e responsabilidade do gerente do
projeto. Planejamento do Projeto: Ementas e metas; escopo e plano sumário; estruturação
orgânica do projeto; elaboração da matriz de responsabilidades, contratações internas e
externas. Cronograma Mestre; Orçamento e plano de contas.
14 Administração de Projetos
60h
Objetivos:
Desenvolver habilidades para a execução, o Controle do Projeto e seu acompanhamento:
subsistemas, tipos, controle de custos, prazos e da execução física; revisões, cronogramas e
condução; viabilidade econômica. Captação de Recursos Fonte Nacional e Internacional.
Gerência de projetos, envolvendo atividades de planejamento, análise e controle de projetos,
além de atividades de gestão de aquisição, de contratos, de configuração e utilização de
software de gerenciamento de projetos.

4. Considerações Finais
A Modernização do Estado exige o aprimoramento e atualização, não apenas
dos recursos materiais, mas acima de tudo dos seus funcionários, através de
capacitações específicas. O programa que ora está sendo apresentado, não
trará nenhuma consequência significativa, para a Região, caso não haja uma
firme determinação do Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, em
levá-la a termo. Sua operacionalização, logo nos primeiros meses do ano de
2007, será primordial, para que os funcionários estejam, em meados de 2008,
capacitados para o pronto e adequado atendimento das atividades para as
quais a SDR foi criada.
Obs.: Esse programa deverá sofrer ajustes da docência, para a adaptação dos
conteúdos.

