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Justificativa

qualidade dos serviços c das 
ações desenvolvidas pelo setor 
público dependem fundamental
mente do nível de capacitação do 

seu quadro funcional. Tal consta

tação, quando verificada frente a 
uma realidade econômica, social 
e tecnológica que vem sofrendo 
grandes transformações, determi
na a necessidade de reciclagem e 
preparação dos novos quadros 

de forma continuada.

A definição, por parte do Estado, 
de a Secretaria de Estado de Pla
nejamento c Coordenação Geral 

constituir o centro de referência 

para as ações inerentes às ativi
dades de planejamento, determi

nou que o IPARDES, através do 
Centro de Treinamento para o 
Desenvolvimento - CTD, tradu

zisse essa diretriz num programa 
de formação de caráter especifi
co e continuado.

A realização de pesquisas que fun
damentem a prática operacional- 

administrativa do setor público

paranaense foi e é condição essen
cial na definição de temas e conteú
dos das áreas de treinamento do 

servidor. A disponibilidade do Ban
co de Dados Estadual (BDE), o uso 
da informática, a conclusão de pes
quisas sobre a sociedade e a econo
mia do Paraná têm sido fatores 

determinantes na definição de no

vas técnicas e processos de trabalho 

aos quais os servidores não estão 
condicionados; nesse sentido, a 
reciclagem e formação de quadros 
são indispensáveis para a adequa
da apropriação dessas novas técni

cas e conhecimentos.

Objetivos

isa capacitar recursos huma

nos da administração pública es
tadual de forma a possibilitar 
um aumento efetivo e sistemáti
co da capacidade de governo, 
através do levantamento das ex
periências já realizadas em nível 
estadual e nacional que possibi
litem a elaboração de 

metodologias quanto ao conteú
do e à forma de realização dos 
eventos melhor adaptados à rea
lidade funcional do Estado.
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São objetivos específicos:

a) aumento da transparência e 
controle das atividades c progra
mas desenvolvidos pelo setor pú
blico;

b) estabelecimento de normas e 
procedimentos adequados à 
integração técnica e institucional 
das diversas e diferenciadas ins
tâncias do setor público;

c) desenvolvimento de progra
mas de gestão apropriados à di
versidade de políticas públicas.

O p e r a c io n a l iz a ç ã o

programa é desenvolvido de 
forma descentralizada, atenden
do às secretarias, autarquias e 
demais instituições vinculadas ao 
setor público estadual, situados 
na capital c também aos diversos 
órgãos da administração pública 
independentemente da sua loca
lização territorial no Paraná; 
atende ainda pontualmente a de
mandas do setor público federal 
e municipal.

Os cursos seguem uma progra
mação mínima anual pré-defini- 
da pelo IPARDES, a partir de con
tatos com alunos e instituições 
governamentais, amplamente 
divulgada junto às instituições 
estaduais.

Os custos do programa são de res
ponsabilidade orçamentária do 
IPARDES e não há nenhuma taxa 
de participação a ser paga pelos

participantes da programação.

O programa é composto pelos 
seguintes subprojetos:

a) Programa de Capacitação Téc- 
nico-Gerencial;

b) Programa de Capacitação no 
uso de Informática;

c) Programa de Integração em 
Processamento Georrefenciado;

d) Programa de Capacitação em 
Métodos Quantitativos Aplicados 
ao Setor Público;

e) Programa de Capacitação de 
Coleta, Tratamento e Sistemali- 
zaçào de Informações;

0 (-urso de Planejamento Estra- 
légico Situacional;

g) Programa de Capacitação em 
Planejamento e Gestão Educa
cional;

h) Curso de Especial i/ação em 
Elaboração e Avaliação de Proje
tos Governamentais;

i) Curso de Especialização em 
Contabilidade Pública;

j) Curso de Especialização em 
Desenvolvimento de Sistemas 
Computacionais - SISCOM

♦Realização: Centro de Treina

mento para o Desenvolvimento 
- CTD / IPARDES

236


