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Programa de Aperfeiçoamento para Carreiras – 2018 
 

Curso:  Visitas Técnicas – Ciclo de Gestão Pública 
Professora: Andrea Zimmermann 
Período:   

Oficina de Planejamento: 10/10/18 
Oficina Intermediária:  05 a12/11/18 
Visitas técnicas: 09/10 a 29/11/18 
Oficina de Análise: 30/11/18  

Horário: 8h30 às 12h30 e 14h às 18h 
 

Objetivo 

 
O Módulo de Visitas Técnicas – Gestão Pública propicia a oportunidade do participante conhecer uma 
boa prática de gestão pública (ou prática inovadora) e desenvolver uma análise crítica acerca dos 
desafios, da prática e das possibilidades de inovação. 

 

Ementa 

 

• Principais atributos da gestão pública; 

• Desafios da gestão pública; 

• Como inovar na gestão pública; 

• Análise crítica sobre práticas de gestão e seu reflexo na atuação do participante. 
 

Metodologia de Ensino: 

 
O Módulo de Visitas Técnicas do Ciclo de Gestão Pública está organizado em três oficinas, uma visita 
técnica em uma organização da Administração Pública e a elaboração de um relatório técnico/ paper.  
Desde a primeira oficina, o participante será convidado a ser protagonista de sua aprendizagem na 
perspectiva de construção do seu processo de aprendizagem, por meio de diálogos e criação coletiva 
do roteiro da visita técnica. Após a oficina de planejamento, organizados em grupos de até 3 pessoas, 
os participantes realizarão a visita técnica de acordo com o plano que cada um traçará.  

Para ofertar orientações e apoio aos grupos, haverá uma oficina intermediária. Nesta ocasião, cada 
grupo será atendido individualmente pela professora. Após as visitas, a turma se reencontrará para 
socializar e analisar criticamente as práticas de gestão pública observadas em campo.  

 
Os participantes serão avaliados por meio da entrega de um relatório ou artigo com a descrição e a 
análise crítica da prática de gestão.  

A estrutura do artigo ou relatório deve contemplar: 

Avaliação da Aprendizagem: 
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o Até 10 mil palavras 
o Introdução (objetivo, justificativa e metodologia) 
o Descrição da experiência  
o Análises 
o Considerações finais 

 

O relatório (10 pontos) deverá ser enviado para a Secretaria da ENAP – aperfcarreiras@enap.gov.br 
até o dia 07/12/2018.  

 

10/11/2018 

8h30 às 10h20 
Apresentação do Módulo. 
Apresentação dos participantes e da professora. 
Atributos de boas práticas de Gestão Pública. 

10h20 às 10h40 Intervalo 

10h40 às 12h30 
Elaboração participativa de perguntas orientadoras para as visitas 
técnicas. 

12h30 às 14h Almoço 

14h às 16h Planejamento da Visita Técnica – trabalho em grupos 

16h ás 16h20 Intervalo 

16h20 às 18h 
Planejamento da Visita Técnica – trabalho em grupos 
Orientações e próximos passos 

 

Currículo resumido da docente: 

 
Andrea Zimmermann 
Geógrafa, mestre em Desenvolvimento Sustentável e especialista em Gerenciamento de 
Projetos. É consultora em planejamento, monitoramento e avaliação de projetos em nível 
governamental, não governamental e cooperação internacional, desde 2001. É professora, da 
Escola Nacional de Administração Pública – ENAP nos cursos de formação profissional e de 
especialização nas seguintes temáticas: gerenciamento de projetos, avaliação e 
monitoramento de projetos e elaboração de projetos. Também ministrou cursos para o 
IBAMA, o ICMBio, o Tribunal Superior do Trabalho, o Superior Tribunal de Justiça, o Exército 
Brasileiro, o Sebrae, Uniceub e a UnB, dentre outros. 
Atua há dezoito anos como moderadora de reuniões, seminários e outros eventos 
participativos. Durante esses anos, trabalhou com organizações públicas, privadas, não-
governamentais e internacionais.  
Ministra cursos de capacitação e formação de facilitadores, atuando para a promoção da 
participação ativa e eficaz dos envolvidos em processos participativos.  
Atua há dezoito anos com planejamento e gestão ambiental voltado à ocupação e 
organizações sustentáveis e à conservação da natureza.  

Plano de Aula: Oficina de Planejamento 
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