INSERÇÃO DE PRÉ PROJETOS NO SISTEMA DE MONITORAMENTO ESTRATÉGICO
(SME)

Desejamos as boas-vindas ao Curso de Inserção de Pré Projetos no Sistema de Monitoramento
Estratégico (SME).

O presente Curso tem por objetivo capacitar servidores dos diversos órgãos do Estado administrações direta e indireta, devidamente cadastrados no Sistema de Monitoramento Estratégico (SME),
para utilização da ferramenta on line, no módulo Pré Projetos, com vistas à inserção de pleitos para demanda
de recursos no âmbito do Orçamento Geral da União de 2020 (OGU 2020).
Público-Alvo: servidores estaduais que atuam com captação de recursos do Orçamento da União
(OGU).

Desejamos a você um estudo proveitoso sobre os temas abordados no Curso.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Nosso conteúdo está organizado em 01 (um) módulo de estudo
Módulo 1

Atividade

Conteúdo

Cronograma

Dos
Procedimentos
no Sistema

Aula expositiva e Apresentação e treinamento prático sobre
prática
os procedimentos a serem adotados, no Turma 1: 25/03
módulo Pré Projetos do SME, com vistas à
Turma 2: 26/03
inserção de pleitos para demanda de
recursos no âmbito do Orçamento Geral Turma 3: 27/03
da União de 2020.

METODOLOGIA

O Curso será oferecido na modalidade presencial, com a utilização prática do Módulo Pré Projetos
do Sistema de Monitoramento Estratégico (SME).
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Tarefa Avaliativa - A avaliação compreende a participação na data e local da capacitação.
Critério de Aprovação - Para a conclusão da capacitação e o recebimento do Certificado, o aluno
deverá ter participado integralmente do módulo.
Ao final do Curso, o certificado será encaminhado para o e-mail do aluno.

Carga Horária Total do Curso -03 horas.
Vagas: O Curso ocorrerá para três Turmas (18 vagas por Turma), conforme cronograma acima. É
imprescindível que o servidor confirme a data em que realizará a capacitação.
Local: Sala de Treinamento nº 01 da Escola de Governo -CAFF 20º andar, das 14h às 17h. Turma 1
(25/03); Turma 2 (26/03); e Turma 3 (27/03).

Desligamento - O cancelamento poderá ser realizado mediante encaminhamento de e-mail, com
justificativa, à Escola, observando-se que a participação do servidor indicado pelo Titular da Pasta/Entidade
é pré-requisito para a apresentação de pleitos ao Orçamento Geral da União de GU 2020, visto que os
instrumentos somente serão recebidos por meio do Módulo de Pré Projetos do SME.

EQUIPE RESPONSÁVEL
Arq. ROSA MARIA VASCONCELLOS SCHLICHTING, M.S. - Analista de Planejamento, Orçamento e
Gestão, com Mestrado em Engenharia Civil; pós-graduada em Planejamento e Gerenciamento de Projetos.

Contato: escola@planejamento.rs.gov.br
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