Curso: Planejamento Estratégico Aplicado ao Setor Público
O presente curso busca introduzir os principais conceitos e instrumentais do Planejamento
Estratégico e relacioná-los com os processos e instrumentos legais do Planejamento no setor público. Para
isso, o curso subdivide-se em 4 módulos. Enquanto o primeiro módulo apresenta os principais conceitos e
instrumentais do Planejamento Estratégico, no segundo módulo trabalha-se com os conceitos elaborados
por Carlos Matus, autor que elaborou um modelo próprio de planejamento para o setor público, e breve
relato de outros modelos. No terceiro módulo é apresentado um breve histórico do planejamento no Brasil,
introduzindo assim os instrumentos legais que balizam a estrutura de planejamento no país (PPA/LDO/LOA)
e relacionando-os com o planejamento estratégico. No quarto e último módulo são apresentados alguns
casos práticos de planejamento estratégico, cada qual com suas características e extensão específicas,
coordenados pelo Departamento de Planejamento Governamental (DEPLAN) da Secretaria de
Planejamento, Governança e Gestão.
O período de duração compreende 04 semanas. Com início em 14 de novembro e encerramento
em 12 de dezembro de 2018.
Público-Alvo: Servidores públicos estaduais da administração direta, autarquias, fundações e
empresas estatais.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Nosso conteúdo está organizado em 04módulos de estudo, observando uma ordem didática, todo
articulado entre si, de modo a facilitar a compreensão do tema.

Módulo
Módulo 1
Módulo
Módulo 2
Módulo
Módulo 3
Módulo

Atividade

Conteúdo

Leitura

Módulo 1: Planejamento Estratégico

Exercícios

Módulo 1

Atividade
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Módulo 2: Planejamento Estratégico no Setor Público

Exercícios

Módulo 2
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Módulo 3: Breve histórico e Instrumentos formais

Exercícios

Módulo 3

Atividade

Conteúdo
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Módulo 4: Casos Práticos

Avaliação Final

Todo o material dos módulos.

Módulo 4
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1ª Semana
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Cronograma
3ª Semana
Cronograma
4ª Semana
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Material Complementar: links de Legislação, de artigos/trabalhos e de vídeos do youtube. Assim, durante o
curso, os participantes deverão ter acesso a internet e ao youtube.

METODOLOGIA
O Curso será oferecido na modalidade a distância (EAD), disponibilizado em um ambiente virtual do
Portal da Escola de Planejamento, Governança e Gestão, cabendo ao educando administrar o seu tempo de
estudo. O curso se dará sem tutoria.

Tarefas Avaliativas - No decorrer do curso o educando deverá responder a todas as tarefas
avaliativas. Serão 03 avaliações parciais, cada uma delas composta por 05 questões objetivas, que não
valerão nota, mas cuja realização é obrigatória. A avaliação final contará com10 questões objetivas, sendo
possível obter nota máxima de 100 pontos. A Atividade avaliativa final permitirá sua realização em duas
tentativas, caso o aproveitamento na primeira tentativa não atinja nota igual ou superior a 70 (setenta)
pontos.
Critério de Aprovação - Para a conclusão do Curso e o recebimento do Certificado, o aluno deverá
realizar todas as tarefas avaliativas (parciais e final), e ter aproveitamento total igual ou superior a 70
(setenta) pontos na avaliação final.
O aluno que não atingir o aproveitamento total igual ou superior a 70 (setenta) pontos na avaliação
final e/ou não realizar todas as avaliações parciais, receberá uma declaração de participação no Curso.
Ao final do Curso, o certificado ou a declaração serão encaminhados para o e-mail do aluno.

Carga Horária - 40 horas

Por fim, é importante lembrar que, no ensino à distância, algumas ações devem ser priorizadas pelo
educando, como o cumprimento do seu planejamento, visto que será o gestor pleno do seu processo de
aprendizagem.

Desligamento - Após a data de início do Curso, o cancelamento poderá ser realizado mediante
encaminhamento de e-mail, com justificativa, a Escola.

Avaliação do Curso: É obrigatória a avaliação do Curso para fins de conclusão do mesmo.
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EQUIPE RESPONSÁVEL PELO CONTEÚDO
Servidores do Departamento de Planejamento Governamental (DEPLAN/SPGG):
Fernando Maya Mattoso-Analista de Planejamento, Orçamento e Gestão (Economista e Especialista
em Gestão Pública);
Aida Dresseno da Silveira - Analista de Planejamento, Orçamento e Gestão (Economista e
Especialista em Gestão Pública);e
Irma Carina Brum Macolmes – Analista de Planejamento, Orçamento e Gestão (Bibliotecária,
Administradora e Mestre em Políticas Públicas).

Contato: escola@spgg.rs.gov.br
Telefone para contato: (51) 3288.1549
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