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Objetivo
O que se pretende com esta disciplina, do Curso de Especialização em Gestão Pública, é dotar os
participantes com conhecimentos de natureza técnico instrumental, no âmbito da problemática do
funcionamento organizacional, com particular destaque para elementos que viabilizam a execução do
plano de ação, sejam eles caracterizados como contínuos ou situacionais no contexto das estruturas
públicas e sociais de acompanhamento, avaliação e controle voltados para: (1) a conformidade das
ações realizadas e (2) a aprendizagem relativamente ao Plano.

Ementa
Em complementação ao controle das ações executadas, pelos diversos agentes, que hoje são realizadas
pelos órgãos do Estado, faz-se necessário preparar os gestores públicos para implementar estruturas e
mecanismos que torne viável e efetivo o controle dessas ações também pela sociedade. Em função não
só das exigências de controle para prestação de contas dos órgãos da administração públicas, como
aquelas mencionadas anteriormente, mas também para gerar informações que permitam a definição das
retroalimentações dos planos em vigência, o gestor deve se voltar para o gerenciamento da ação
propriamente dita, seja de natureza contínua atribuída pelo arcabouço legal normativo – os processos,
como também aquela de natureza situacional – os projetos. Gerenciar esse conjunto heterogêneo de ações
implica exercer, com competência, gestões voltadas para o equilíbrio dinâmico da carga x capacidade
que são consideradas as variáveis de importância e urgência das demandas do plano e as restrições
operacionais das infraestruturas de recursos e meios, normalmente sujeitos ao rigor de arcabouço legal
normativo dos sistemas estruturadores das áreas de apoio (meio). Nesse contexto também há a
necessidade de ferramentas específicas para o gerenciamento da conformidade legal e normativa, das
ações e seus produtos e resultados e para o gerenciamento de risco operacional inerente a fatores
contingenciais que afetam sobremaneira as organizações públicas, a exemplo dos contingenciamentos
orçamentários. Finalmente, consta que além dos órgãos de controle da estrutura do legislativo, configurase como cada vez mais necessária, no próprio executivo, a realização de atividades do ciclo de gestão
referentes ao acompanhamento, avaliação e controle da execução. Para que sejam viabilizadas corretivas
imediatas e transparentes para sociedade, os sistemas de informação e comunicação – TICs têm se
mostrado como imprescindíveis.
 Controle pela Sociedade e pelo Estado e a prestação de contas da administração pública.







A gestão de processos e projetos e os dispositivos normativos dos sistemas estruturadores das
áreas de apoio à execução.



Gestão de Demanda e de Capacidade instalada na prestação de serviços públicos.





Gestão de conformidade e de riscos operacionais face às restrições de recursos.



Controladoria e Sistemas de Informações – o uso intensivo de soluções de TIC internamente e
nas relações com agentes, intervenientes e sociedade em geral.
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