
 

Curso  
Gestão do Conhecimento: Teoria e Boas 

Práticas 
 
 

VISÃO GERAL DO CURSO 
Carga horária: 24 horas/aula 

1 



Araçatuba, SP 
Leiria, Portugal 

Jesus Cristo 

Família  

Brasília 

Fábio e 
Ivana 

Professor: Fábio Ferreira Batista 



Livro texto 

2 



“Administração pública é o conjunto de entidades que 
compõem o Estado, voltadas para a prestação de 

serviços públicos e o atendimento das necessidades do 
cidadão e da coletividade. É constituída da 

administração direta e da administração indireta, esta 
formada por autarquias, fundações, empresas públicas, 
sociedades de economia mista e organizações sociais. É 

subdividida em poderes (executivo, legislativo e 
judiciário) e em esferas (federal, estadual e municipal) 

(GESPUBLICA, 2007) 

O que é Administração Pública (AP)? 
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Ao final do curso, o participante será capaz de: 

 Compreender a importância do conhecimento, da gestão 
do conhecimento e da inovação na Economia do 
Conhecimento (Knowledge-Based Economy) 

 Definir o que é gestão do conhecimento na administração 
pública 

 Justificar a importância da gestão do conhecimento para 
órgãos e entidades da administração pública 

 Analisar casos de gestão do conhecimento em algumas 
organizações do executivo federal e estadual 
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Ao final do curso, o participante será capaz de: 

 Identificar as principais barreiras e facilitadores à 
implementação da GC nas organizações públicas 

 Elaborar um plano de gestão do conhecimento com foco 
em resultados; e 

 Identificar políticas e práticas de gestão de pessoas 
importantes para o sucesso da implementação da GC 
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Objetivos do Curso: 

 Entender a importância do conhecimento e da Gestão do 
Conhecimento (GC) para a Administração Pública 
Brasileira (APB) na Economia do Conhecimento 

 Promover o entendimento do Modelo de GC para a 
Administração Pública Brasileira e do Método de 
Implementação da GC na APB 

 Mostrar aos participantes práticas (incluindo ferramentas 
de TI) para a implementação e integração da GC nas 
organizações públicas 
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Tópicos do Curso: 

Módulo 1: Por que gestão do conhecimento na 
administração pública? 

Módulo 2: O que é gestão do conhecimento na 
administração pública? 

Módulo 3: O Modelo de GC para a APB 

Módulo 4: Etapas de Implementação da GC na APB 
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Objetivos da Introdução 

 

 Entender a transição de nações e organizações na 
direção da Economia do Conhecimento 

 Compreender as implicações da Economia do 
Conhecimento na administração pública brasileira 
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Objetivos do Módulo 1: Por que GC? 

 

 Entender o que é Administração Pública 

 Entender a importância da GC  

 Explicar os benefícios da GC para: 
Indivíduo 

Equipes 

Organização 

Sociedade 
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Objetivos do Módulo 2: O que é GC? 

 

 Situar a GC no contexto das iniciativas de Eficiência, 
Qualidade e Efetividade Social na Administração 
Pública Brasileira 

 Compreender GC na Administração Pública Brasileira 

 Compreender os conceitos básicos de GC 
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Objetivos do Módulo 3: O Modelo de GC 

 

 Entender a definição de GC na Administração Pública 
Brasileira (APB) 

 Entender o Modelo de GC para a Administração 
Pública Brasileira 

 Entender os fatores críticos de sucesso na 
implementação da GC na APB 
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Objetivos do Módulo 4: Etapas de Implementação 

 

 Desenvolver competência necessária para 
implementar o Plano de Gestão do Conhecimento 

 Implementar o Plano de Gestão do Conhecimento 
(PGC) 
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