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PLANO DE CURSO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Docente Sérgio Lopes Loures
Disciplina Gestão de Projetos na Administração Pública
Turma (informado pela Escola)
Carga Horária 20 horas/aula
Número de Alunos
Datas das Aulas (dia/mês/ano) De 20/10/2022 a 10/11/2022
Horário (das 8h30 às 11h10)

RECURSOS DIDÁTICOS A UTILIZAR

Computador, internet, Datashow e recursos complementares.

METODOLOGIA

Aulas  expositivas  e  dialogadas,  com a utilização  de  material  multimídia  de  apoio  para
debates e reflexões e oficina.

OBJETIVO GERAL

Propiciar os conhecimentos básicos da gestão de projetos na Administração Pública.

OBJETIVO ESPECÍFICO

-Promover  uma  reflexão  sobre  a  importância  do  planejamento  das  atividades  na
Administração Pública e a adoção de conceitos da moderna gestão administrativa.
-Refletir sobre a necessidade de elaboração de projetos como instrumento de planejamento
e gestão.
-Expor  e  dialogar  sobre  os  fundamentos  da  gestão  mundial  contemporânea  que
devem orientar a gestão pública de excelência.
-Estudar  as  etapas  de  gerenciamento  de  um  projeto,  seus  conceitos  e  fundamentos:
iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, encerramento.
-Trabalhar com a elaboração do Termo de Abertura do Projeto – TAP.
-Conhecer a Estrutura Analítica do Projeto – EAP.
-Aplicar os conhecimentos teóricos de gestão de projetos na prática.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

INTRODUÇÃO
 Apresentação do conteúdo

 Fontes de consulta
 Objetivos

 Começando nossa conversa
 A reforma do estado brasileiro
 A inciativa privada e a Administração Pública: o lucro e o interesse público
 O planejamento na Administração Pública

CONHECIMENTOS BÁSICOS
 Modelo de excelência em gestão pública
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 Princípios da Administração Pública
 Fundamentos da gestão mundial contemporânea

 Conhecendo alguns conceitos
 Programa
 Portifólio
 Escritório de Projetos
 Partes Interessadas 

 Estabelecendo algumas diferenças
 Projetos 
 Produto Final 
 Operação Rotineira

O GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E SUAS ETAPAS
 Gerenciamento de projetos
 Iniciação
 Planejamento
 Estrutura Analítica do Projetos
 Execução e encerramento 

ATIVIDADES AVALIATIVAS PROGRAMADAS
Atividades na plataforma EAD da Escola do Legislativo: múltipla escolha, Certo ou Errado, 
correlação de colunas, fórum.
Oficina para elaboração do Termo de Abertura de Projeto - TAP


