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Programa de Aperfeiçoamento para Carreiras – 2018
Curso: Visitas Técnicas – Ciclo Gestão Pública
Professora: Andrea Zimmermann
Período: Oficina de Análise: 30/11/18
Horário: 8h30 às 12h30 e 14h às 18h

Objetivo:
A Oficina de Análise tem como objetivo socializar a experiência de visita técnica realizada
por cada grupo e promover uma análise crítica acerca dos desafios, da prática e das
possibilidades de inovação das diferentes iniciativas de gestão pública.

Abordagem metodológica:
Utilizaremos uma técnica de diálogos participativos denominada Café Mundial. Trabalharemos
da seguinte forma:
•

Cada grupo deverá preparar uma apresentação em Power Point e terá 20 minutos para
falar.

•

Faremos 3 apresentações pela manhã e 3 apresentações à tarde.

•

Em cada período, após as apresentações, faremos rodadas de análises das experiências
nas mesas.

As mesas serão formadas por participantes de diferentes grupos,

favorecendo a troca de experiências.
•

Todos os participantes do curso devem estar presentes nos dois períodos da oficina.

Formato da apresentação:
A apresentação de cada grupo deve contemplar:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Qual é a prática de gestão? Em que período foi implantada?
Quais são as instituições e atores envolvidos?
Qual é o objetivo da prática de gestão?
Qual foi a motivação (demanda, oportunidade ou problema) que serviu de base para
adoção da prática de gestão?
Quais necessidades da gestão da política ou do serviço visa suprir?
Qual foi a estratégia de implantação?
Quais são os principais benefícios?
Quais são as dificuldades enfrentadas na prática de gestão?
Quais aprendizados vocês levam para sua atuação como gestores públicos a partir dessa
experiência?
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Programação do dia – 30 de novembro de 2018:
HORÁRIO
8h30 às 8h45
8h45 às 9h
9h às 9h20
9h20 às 9h40
9h40 às 10h
10h às 10h30
10h30 às 10h50
10h50 às 11h20
11h20 às 12h
12h às 14h
14h às 14h20
14h20 às 14h40
14h40 às 15h
15h às 15h30
15h30-16h
16h ás 16h20
16h20 às 18h

ATIVIDADE
Chegada e café da manhã
Orientações sobre a dinâmica de trabalho
Apresentação do primeiro grupo
Apresentação do segundo grupo
Apresentação do terceiro grupo
1ª rodada de análises nas mesas
Intervalo
2ª rodada de análises nas mesas
Socialização e análises integradas
Almoço
Apresentação do quarto grupo
Apresentação do quinto grupo
Apresentação do sexto grupo
3ª rodada de análises nas mesas
Socialização e análises integradas
Intervalo
Orientações para o trabalho final
Avaliação do curso

