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09 a 11/10 - 23 a 26/10
30 e 31/10 - 01/11

Segundo semestre de 2017

Até 02 de outubro

DESENVOLVIMENTO
GERENCIAL
Turma II

13h às 17h

O desenvolvimento gerencial é um tema relevante para qualquer
organização, seja ela pública ou privada. E atualmente, a crescente exigência
da sociedade brasileira para uma Gestão Pública mais eficiente e eficaz
alertou a administração pública para a urgência de modernização de suas
práticas de gestão. Em atendimento a essa demanda, várias instituições
públicas, nas três esferas, estão modernizando seu sistema de gestão tendo,
necessariamente, que realizar uma análise crítica de suas práticas de
Desenvolvimento de Gestores com abordagens atuais que contemplam
temas como: gestão estratégica, gestão de processos, gestão de projetos,
gestão do conhecimento, gestão por competência, liderança de equipes,
avaliação de desempenho e indicadores de resultado.

Servidores do Poder Executivo que atuam na área de Gestão
(superintendentes, gerentes e demais servidores).

Não possui

O objetivo principal é apresentar técnicas de Gestão visando eficiência e
eficácia. Os participantes terão a oportunidade de refletir a respeito dos
principais desafios do gestor público; Estimular o pensamento estratégico e
a visão sistêmica; Conhecer as melhores práticas de Gestão de Pessoas por
Competências – incluindo Avaliação de Desempenho; Gestão por Processos
de Trabalho; Gestão de Projetos de Melhorias; Liderança de equipes.

Contextualização: A Administração Pública e os desafios gerenciais
do Gestor Público
Uma nova realidade: O desafio do gestor público: uma era de
incertezas;
Reconstrução de paradigmas;
Era da inovação e modernidade: “fazer mais com menos”;
Gestão de mudanças e transições: O significado da mudança; Por
que mudar?
Panorama do serviço público.
Gestão estratégica
O processo estratégico;
Direcionadores estratégicos;
Desdobramento dos objetivos estratégicos em projetos, processos e
metas;
Gerenciamento estratégico.
Liderança de equipes com foco no Resultado
O fator humano nas organizações: O que influencia uma decisão; O
conflito (origens e como lidar com eles);
Como funcionam as equipes;
Avaliação de desempenho por competências;
Os líderes da Nova Realidade: Perfis de liderança; Quatro
competências básicas e quatro ferramentas potencializadoras;
Condução de Pequenos Grupos de Trabalho (PGT).

