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Programa de Aperfeiçoamento para Carreiras – 2018 

 
Curso: Governança Pública para Resultados 
Docente: Amarildo Baesso 
Período: 10 a 21 de setembro de 2018 
Horário: de 8h30 às 12h30 
Carga Horária: 40h 

 

Objetivo / Competência: 

O curso tem como objetivo promover a reflexão sobre governança pública voltada à 
execução de ações para o alcance do bem comum, enquanto papel preponderante do 
Estado. Partindo-se de uma discussão sobre o papel do Estado e de seus desafios, busca-se 
apontar estratégias e ferramentas para a eficácia da gestão pública voltada para o 
desenvolvimento da sociedade. 

Ementa: 

Papel do Estado enquanto provedor de bens e serviços para a sociedade. Contexto em que 
operam as organizações públicas. Governança aplicada às organizações do setor público. 
Ferramentas organizacionais para a melhoria da governança pública e aumento da eficácia 
das organizações públicas. 

Metodologia de Ensino: 

Sala de aula invertida; discussões em grupo; exposições dialogadas; e estudos de caso. 

Avaliação da Aprendizagem: 

A avaliação será realizada por meio de um trabalho a ser desenvolvido em grupo de 5 (cinco) 
integrantes. O trabalho deverá abordar um tema desenvolvido no curso e será apresentado 
nas formas oral e escrita. As duas últimas aulas são reservadas para as apresentações. As 
orientações para a realização do trabalho serão apresentadas no início do curso. 

 

PLANO DE AULA: 

10 de setembro de 2018 

(8h30 às 10h30) 
Apresentação do curso e do roteiro para a realização do trabalho 

final e formação dos grupos. 

(10h30 às 10h45) Intervalo 

(10h45 às 12h30) 
Levantamento do conhecimento do grupo sobre governança 
pública e exposição dialogada sobre o conceito de governança 
aplicada ao setor público. 
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11 de setembro de 2018 

(8h30 às 10h30) 
Discussão em grupo e exposição dos resultados sobre a relação 

entre governabilidade e governança no setor público. 

(10h30 às 10h45) Intervalo 

(10h45 às 12h30) 
Exposição dialogada sobre as variáveis que impactam a 
governança nas organizações públicas. 

12 de setembro de 2018 

(8h30 às 10h30) 
Discussão em grupo e exposição dos resultados sobre o 

planejamento da ação do Estado. 

(10h30 às 10h45) Intervalo 

(10h45 às 12h30) 

Exposição dialogada sobre níveis de planejamento e 

especificidades do planejamento nas organizações do setor 

público. 

13 de setembro de 2018 

(8h30 às 10h30) 
Levantamento do conhecimento do grupo sobre gestão por 

processos. 

(10h30 às 10h45) Intervalo 

(10h45 às 12h30) 
Exposição dialogada sobre gestão por processos nas organizações 
públicas. 

14 de setembro de 2018 

(8h30 às 10h30) 
Discussão em grupo e exposição dos resultados sobre projetos 
organizacionais. 

(10h30 às 10h45) Intervalo 

(10h45 às 12h30) 
Exposição dialogada sobre gestão por projetos nas organizações 
públicas. 

17 de setembro de 2018 

(8h30 às 10h30) 
Levantamento do conhecimento do grupo sobre contratualização 
na Administração Pública. 

(10h30 às 10h45) Intervalo 

(10h45 às 12h30) 
Exposição dialogada sobre os vários níveis e ferramentas de 
contratualização nas organizações do setor público. 

18 de setembro de 2018 

(8h30 às 10h30) 
Discussão em grupo e exposição dos resultados sobre controle na 

gestão pública brasileira. 

(10h30 às 10h45) Intervalo 

(10h45 às 12h30) 
Exposição dialogada sobre a relação entre controle e sistema de 

incentivos. 
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19 de setembro de 2018 

(8h30 às 10h30) 
Levantamento do conhecimento do grupo sobre aprendizagem e 

inovação. 

(10h30 às 10h45) Intervalo 

(10h45 às 12h30) 
Exposição dialogada sobre inovação e processos de inovação nas 

organizações do setor público. 

20 de setembro de 2018 

(8h30 às 10h30) Apresentação de trabalhos (grupos 1 e 2) 

(10h30 às 10h45) Intervalo 

(10h45 às 12h30) Apresentação de trabalhos (grupos 3 e 4) 

21 de setembro de 2018 

(8h30 às 10h30) Apresentação de trabalhos (grupos 5 e 6) 

(10h30 às 10h45) Intervalo 

(10h45 às 12h30) Apresentação de trabalhos (grupo 7) e avaliação do curso. 
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