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Resumo 
O artigo aborda o Programa de Aprendizagem para Resultados, conduzido pela Escola de Gestão do 
Paraná, e visa à capacitação estratégica dos quadros públicos do Estado nas modalidades presencial e a 
distância. As capacitações são direcionadas à alta administração, e ao nível gerencial, técnico e 
operacional a partir de abordagens, metodologias integradas e inovadoras, e ferramentas de gestão 
estruturadas no âmbito de um conjunto de 11 trilhas de desenvolvimento, que são “percorridas” a partir 
de 75 cursos presenciais, 65 seminários, 138 turmas de cursos EAD, somando 278 iniciativas/eventos 
de capacitação com a participação prevista de milhares de servidores públicos do Estado. Um dos 
principais desafios da capacitação profissional é a aplicação prática do conhecimento adquirido. 
Pensando nisso, a Escola de Gestão, em parceria com o Instituto Publix, desenvolveu um conjunto de 
estratégias para melhor compreensão e utilização dos conteúdos aprendidos e, principalmente, aplicação 
prática dos mesmos, tais como banco de boas práticas, biblioteca e videoteca virtual, café com 
resultados, campus virtual, competências transversais, jogos, innovation lab, maratona de projetos 
(hackathons), reconhecimento e valorização e rede de especialistas. Outro importante desafio para o 
sucesso do Programa é a comunicação com os gestores e servidores do Estado. Para tanto, a Escola de 
Gestão tem-se valido de ferramentas como o site e o Facebook institucional da Escola; o catálogo digital 
do Programa; folders eletrônicos de cada um dos cursos; a Revista Inovação em Gestão Pública; 
entrevistas com os especialistas de cada tema, entre outras ações. A educação presencial do Programa 
de Aprendizagem para Resultados está sendo ofertada em Curitiba e no interior do Estado. Diversos 
cursos presenciais também estão sendo ofertados na modalidade a distância (EaD), com possiblidade de 
impactar um conjunto muito maior de servidores e gerar um efeito mobilizador importante para a 
consolidação de uma cultura de gestão para resultados no Estado e nos municípios paranaenses. 
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1 Introdução 

 
No mundo contemporâneo, a mudança assume velocidade nunca vista. Se, no início 

do século passado, o que antes ocorria em um século passou a ocorrer em uma década, hoje 
o que acontecia em décadas passou a acontecer em segundos (VERGARA, 2004). A gestão 
pública demandada pelo novo modelo requer maior desburocratização de centros decisórios, 
modernização e flexibilidade de suas estruturas, métodos e processos, que permitam 
responder a aceleração das mudanças nas condições socioeconômicas, sociopolíticas e 
culturais. Tais transformações remetem aos gestores a necessidade de implementar os meios 
de gerir e integrar as ações de governo, para o alcance da eficácia e eficiência desejáveis 
(COSTA; CUNHA, 2004). 

Segundo Rezende e Guagliardi (2005), os governos locais sofrem crescentes pressões 
no sentido de adequar suas instituições e modos de agir às expectativas do mundo 
contemporâneo. O caráter dinâmico da gestão pública conduz à redefinição de estratégias, 
planos e capacidade de inovação contínua, assim como à implementação de instrumentos, 
procedimentos e formas de atuação. Nesse contexto, as organizações são pressionadas por 
elevada competitividade, exigência na qualidade da prestação dos serviços e expectativa por 
resultados. Além do aumento de produtividade, se espera flexibilidade, criatividade e 
melhoria de desempenho. Para atender essa demanda, as organizações precisam inovar 
constantemente, visto que o ritmo das mudanças e dos novos conhecimentos e informações 
geram transformações na sociedade, criam novas expectativas, novos cenários, novos 
desafios (SVEIBY,1998). 

Na concepção de Figueiredo e Lamounier (1996), o ambiente de hoje, em rápida 
mutação, exige instituições que consigam produzir bens e serviços de alta qualidade, 
extraindo ao mesmo tempo cada vez mais de cada centavo. Com a transição de uma sociedade 
industrial para uma sociedade baseada no conhecimento, este tornou-se a principal fonte de 
vantagem competitiva das organizações. 

Uma das questões centrais do Estado é a capacidade de realização dos Governos, a 
capacidade de executar, de fazer acontecer, de realizar produtos e serviços necessários para 
alcançar resultados na forma de desenvolvimento integral, de melhoria das condições de vida 
das pessoas, de criação de valor social. Neste contexto, um aspecto que merece ser 
evidenciado é a importância do desenvolvimento de pessoas. São elas que planejam, que 
executam, que assumem responsabilidades. Incorporar práticas organizacionais que levem as 
pessoas a trabalhar mais, melhor e de modo mais eficiente, tem sido uma preocupação 
constante. 

Dentre as redefinições de estratégias em gestão pública encontram-se alguns dos 
maiores desafios atuais: aprender a transformar conhecimento de servidores em 
conhecimento organizacional; redefinir formas de ensino-aprendizagem; trabalhar 
colaborativamente para obter soluções práticas e inovadoras; provocar mudanças que 
otimizem tempo, que proporcionem formação continuada e sejam compatíveis com as 
diretrizes e agenda estratégica de governo. Nesse contexto, faz-se necessário, que o poder 
público se empenhe em dar concretude ao importante papel que as Escolas de Governo 
devem ter, ao ser concebidas e agir enquanto instrumento de transformação do setor público 
e na inovação pela qualidade e sustentabilidade dos serviços. 

 
2 A Escola de Gestão do Paraná e os desafios da educação estratégica 
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A Escola de Gestão do Paraná, unidade administrativa da Secretaria de Estado da 
Administração e da Previdência (Seap), é responsável pelo desenvolvimento de 
competências essenciais de gestão pública, alinhada à agenda estratégica de Estado e do 
Governo, visando serviços de qualidade e resultados sociais. 

Voltada à educação estratégica dos quadros públicos do Estado e dos municípios 
paranaenses, congrega, integra e articula as ações dos centros de formação e 
desenvolvimento, órgãos e entidades da administração pública do poder executivo estadual. 
Estrutura suas ações em três pilares: DESENVOLVIMENTO (institucional e de pessoas) - 
PESQUISA e INOVAÇÃO 

A Escola de Gestão é responsável pelo alinhamento dos planos de capacitação anual 
dos vinte e seis centros de formação e desenvolvimento, órgãos e entidades da administração 
pública estadual à política de desenvolvimento de recursos humanos, diretrizes e estratégias 
da gestão estadual, para fins de planejamento integrado, execução financeira coordenada e 
avaliação global de resultados. 

A Figura 1 abaixo ilustra as três fases de integração e alinhamento dos planos de 
capacitação às estratégias e diretrizes de gestão. 

 
Figura 1: Integração e alinhamento dos planos de capacitação às estratégias e diretrizes de gestão 

Fonte: Escola de Gestão do Paraná – 2017 

 
 

3 O Programa de Aprendizagem para Resultados: educação presencial e a distância 

 
O Programa de Aprendizagem para Resultados, desenvolvido pela Escola de Gestão 

do Paraná em parceria com o Instituto Publix e financiamento do Banco Mundial (BIRD), 
visa à capacitação estratégica dos quadros públicos do Estado do Paraná nas modalidades 
presencial e a distância. 

As capacitações são direcionadas à alta administração, e aos níveis gerencial, técnico 
e operacional a partir de abordagens, metodologias integradas e inovadoras, e ferramentas de 
gestão estruturadas no formato de trilhas de desenvolvimento e, uma vez cumpridas, 
permitirão a consolidação de uma cultura de gestão para resultados. Vale ressaltar que de 
forma inédita no Estado, o Programa contempla um plano exclusivo para os servidores que 
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se encontram aptos a se aposentar nos próximos cinco anos. Adicionalmente, foi idealizado 
um conjunto de ações de capacitação e desenvolvimento para os municípios paranaenses. 

As trilhas de desenvolvimento representam caminhos de aprendizado que o servidor 
poderá escolher para melhorar o seu desempenho e, consequentemente, os resultados gerados 
para a sociedade. Sua construção foi realizada a partir de pesquisas com servidores, 
entrevistas com gestores indicados pelo Governo, benchmarks nacionais e internacionais, e 
análise do modelo de gestão utilizado pelo Governo do Estado do Paraná, o que permitiu a 
identificação de um gap entre as competências requeridas para o desempenho efetivo do 
órgão público e as competências existentes, conforme processo representado na Figura 2. 

 

 
Figura 2: Processo de construção das trilhas de desenvolvimento 

Fonte: Escola de Gestão do Paraná – 2017 

Como resultado desse diagnóstico do gap de competências foram desenvolvidas as 
11 trilhas descritas a seguir e ilustradas na figura 4, que representam um conjunto de cursos 
e seminários a serem realizados nas modalidades presencial e a distância: 

� Gestão educacional e escolar: aborda de forma integrada a gestão da educação, da 
rede de ensino e da escola, discutindo os novos cenários, modelos e tendências da 
educação pública para geração de resultados. 

� Gestão pública municipal: promove o alinhamento entre o modelo de gestão dos 
municípios com o do Estado. 

� Redescobrindo talentos: fomenta o desenvolvimento de uma nova perspectiva de 
carreira para os servidores com potencial de aposentadoria nos próximos anos. 

� Liderança para resultados: explora as competências de liderança estratégica para a 
melhoria dos resultados das equipes de governo. 



5 

 

 
 

� Planejamento e gestão governamental: desenvolve as competências para o ciclo, 
envolvendo desde a formulação estratégica até o monitoramento & avaliação dos 
resultados. 

� Incubadora de projetos e processos: trabalha as competências de execução das ações 
públicas, por meio de projetos e processos alinhados com a estratégia de governo. 

� Gestão orientada para o cidadão: aborda as competências focadas na geração de valor 
público nos serviços prestados ao cidadão.  

� Gestão estratégica de pessoas: trabalha competências focadas em novos modelos, 
ferramentas e práticas de gestão de pessoas com objetivo de promover o alinhamento 
das equipes com os resultados de governo.  

� Inovação na gestão pública: promove a inovação na gestão dos recursos com objetivo 
de promover uma melhor qualidade do gasto, das compras públicas e da relação com 
parceiros para a entrega de resultados para a sociedade.  

� Alta performance: promove a premiação e o reconhecimento dos melhores alunos que 
conseguiram implementar os projetos aplicados e gerar resultados para o estado. 

� Alta liderança: direcionada para a alta direção do governo, explora temas inovadores 
e avançados em gestão pública, com ênfase em experiências transformadoras e 
geradoras de resultados em setores estratégicos de governo.  

Vale ressaltar que as 11 trilhas de desenvolvimento serão “percorridas” a partir de 75 
cursos presenciais, 73 seminários, 126 turmas de cursos a distância, somando 274 
iniciativas/eventos de capacitação com a participação prevista de mais de 20.500 agentes 
públicos do Estado. 

Dado o caráter estratégico das ações, estas foram ampliadas aos poderes Legislativo, 
Judiciário e Ministério Público do Estado do Paraná, bem como aos 399 (trezentos e noventa 
e nove) municípios paranaenses. 

Em vista da abrangência do programa e das características regionais, constitui-se num 
dos desafios o uso de combinadas e diversificadas estratégias metodológicas de modo a 
garantir a capilaridade necessária às ações. Dentre elas, optou-se pela realização de cursos 
presenciais em municípios polo para facilitação de deslocamentos; transmissão de seminários 
via webcast, possibilitando interação em tempo real com os participantes e ainda, a 
intensificação da EaD. 

A Figura 3 demonstra a estruturação das 11 Trilhas de Desenvolvimento. 
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Figura 3: Trilhas de Desenvolvimento – Programa de Aprendizagem para Resultados 
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3.1 Estratégicas metodológicas para o aprendizado 

Um dos principais desafios da capacitação profissional é a aplicação prática do 
conhecimento adquirido. Não raro os servidores retornam aos seus ambientes de trabalho e se 
deparam com diversas situações que os afastam da aplicação e consolidação do aprendizado.  

“As organizações precisam inovar constantemente visto que o ritmo das 

mudanças e dos novos conhecimentos e informações geram transformações 

na sociedade, criam novas expectativas, novos cenários, novos desafios”, 

destacou a Diretora da Escola de Gestão, Francine Wosniak. 

  
Pensando nisso, a Escola de Gestão, em parceria com o Instituto Publix, desenvolveu 

um conjunto de estratégias para melhor compreensão dos conteúdos aprendidos e, 
principalmente, aplicação prática dos mesmos. A Figura 4 destaca as principais ações 
empreendidas nesse sentido e que tem apoiado os servidores na melhor absorção do conteúdo, 
na percepção mais holística dos desafios e soluções, e na disseminação de boas práticas. Cada 
trilha utiliza um conjunto de estratégias para possibilitar não só a compreensão dos principais 
conceitos, mas principalmente a sua aplicação dentro do Governo do Estado do Paraná. 

 

 
Figura 4 – Estratégias para melhor compreensão e prática efetiva dos conteúdos aprendidos 

Fonte: Escola de Gestão do Paraná – 2017. 

 

3.2 Estratégia de divulgação do Programa 

Uma das principais preocupações para a implantação do Programa de Aprendizagem 
para Resultados é a comunicação com os gestores e servidores do Estado. Como divulgar o 
Programa, suas estratégias, cursos, eventos e cronograma? Como fazer com que todos se 
mobilizem para participar? Como assegurar que as lideranças compreendem a importância da 
capacitação? Como garantir o alinhamento de informações? Com isso em mente, foi delineado 
um conjunto de procedimentos e ferramentas para divulgar o passo a passo do Programa. Entre 
elas estão o site e o facebook da Escola de Gestão; a criação de um catálogo digital com a 
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apresentação do Programa, dos diversos cursos e seus respectivos conteúdos e instrutores 
envolvidos; folders eletrônicos de cada um dos cursos com as informações mais importantes; e 
entrevistas com os especialistas ressaltando e o que esperar de cada um dos cursos que 
compõem o Programa, conforme pode ser observado na figura 5 abaixo. 

 

 
Figura 2 – Procedimentos e ferramentas de divulgação dos cursos 

Fonte: Escola de Gestão do Paraná – 2017. 

 

3.3 Pesquisa e Inovação no Paraná  

Visando o estímulo a pesquisa e inovação no contexto da gestão pública paranaense, 
bem como, auxiliar no processo de transferência imediata do conhecimento ao local de trabalho, 
foram estruturadas e implantadas, de modo complementar ao Programa de Aprendizagem para 
Resultados, as ações descritas a seguir. 

 

3.3.1 Observatório de Inovação em Gestão Pública no Paraná 

Consiste num espaço virtual de compartilhamento de boas práticas e produções 
acadêmicas dos servidores públicos municipais e estaduais na área de gestão pública. Busca 
estimular a criação e a disseminação de experiências exitosas com resultados efetivos, passíveis 
de replicação em instituições públicas. Até o momento, o Observatório conta com o registro de 
106 boas práticas registradas e 260 trabalhos acadêmicos, conforme demonstrado nas Figuras 
6 e 7, respectivamente. 
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Figura 6 – Registro de Boas Práticas de Gestão por área Temática 

Fonte: Escola de Gestão do Paraná – 2017 

 
Figura 7: Registro de Produções Acadêmicas por área Temática 

Fonte: Escola de Gestão do Paraná – 2017. 

 

3.3.2 Revista Inovação em Gestão Pública no Paraná 

Apresenta uma coletânea de boas práticas e produções acadêmicas de agentes públicos, 
comprometidos com a inovação e prestação de serviço público de qualidade. As publicações 
ocorrem trimestralmente, em meio digital e impresso e as iniciativas são selecionadas a partir 
do Observatório de Inovação em Gestão Pública no Paraná. Tem sido uma importante estratégia 
na comunicação dos principais resultados alcançados com o Programa, na mobilização dos 
agentes públicos para os eventos previstos e na divulgação de experiências passíveis de 
replicação no âmbito dos demais órgãos públicos estaduais e municipais. 
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Figura 8: Revista Inovação em Gestão Pública no Paraná 

Fonte: Escola de Gestão do Paraná – 2017. 

 

3.4  Programa Aprendizagem para Resultados: educação presencial e EaD em números 

A educação presencial do Programa de Aprendizagem para Resultados está sendo 
ofertada em Curitiba e no interior do Estado, em municípios considerados “polos”, localizados 
em regiões estratégicas do Estado, de modo a facilitar o acesso dos servidores, evitando o 
deslocamento até a capital. Os cursos têm carga horaria de 24 horas e os seminários de 4 horas, 
em média.  

Os cursos presenciais também são ofertados na modalidade à distância (EaD), com 
possiblidade de impactar um conjunto muito maior de servidores e gerar um efeito mobilizador 
importante para a consolidação de uma cultura de gestão para resultados no Estado e nos 
municípios paranaenses. 

Desde o início do Projeto, ocorrido em julho de 2016, até o presente momento, já foram 
obtidos os indicadores intermediários abaixo descritos. 

 
Figura 9 – Resultados intermediários – Programa de Aprendizagem para Resultados 
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Figura 10 – Resultados intermediários – Programa de Aprendizagem para Resultados 

 

3.5  A plataforma EaD utilizada e a estratégia para retenção dos alunos 

A plataforma EaD utilizada para o Programa de Aprendizagem para Resultados é o 
moodle, escolhido pela Escola de Gestão por ser um software livre, open source. Ou seja, é 
possível identificar os códigos-fonte da plataforma (como ela foi construída) e fazer ajustes ou 
novos desenvolvimentos, caso seja necessário. Outra vantagem é a facilidade de customizações, 
o que permite deixar o ambiente virtual de aprendizagem com o aspecto visual desejado. 

Vale ressaltar que no decorrer do processo de customização da plataforma, o Instituto 
Publix identificou possibilidades de melhorias que estão sendo indicadas para os próprios 
desenvolvedores do moodle, com potenciais ganhos para todas as pessoas físicas ou jurídicas 
que utilizarão as novas versões.  

No que diz respeito à retenção dos alunos, algumas estratégias de tutoria foram 
desenvolvidas e se encontram em execução. Entre elas, o acompanhamento semanal dos 
participantes dos cursos EaD para identificar quais deles não estão acessando ou cumprindo os 
conteúdos previstos. Para tanto, em um primeiro nível de “resgate”, são enviados e-mails diretos 
aos participantes e disponibilizadas mensagens na própria plataforma indicando o que está 
pendente. Se ainda assim os problemas persistirem, uma equipe entrará em contato por telefone 
com os participantes que não estiverem acessando ou cumprindo as programações previstas há 
duas semanas. Nesses contatos diretos, um dos principais objetivos é identificar o porquê da 
ausência nos cursos. Isso trará importantes insumos para o resgate do próprio participante e 
para possibilitar ajustes e retomadas que se fizerem necessários no design instrucional do curso. 

 

3.6 Os números e os desafios do EaD no Brasil 

O Censo EAD.BR, de 2015, realizado pela Associação Brasileira de Educação a 
Distância - ABED, traz importantes informações e reflexões sobre a evolução da educação a 
distância no Brasil. Tais resultados indicam caminhos e desafios a serem considerados pela 
EaD, especialmente na educação corporativa no contexto público. 

Um dos aspectos ressaltados é de que segundo os participantes, a EAD exige inovação 
tecnológica e administrativa, infraestrutura tecnológica e de apoio ao aluno em níveis mais 
elevados quando em comparação à modalidade educacional presencial. As taxas de evasão 
reportadas nos cursos a distância são maiores que as nos cursos presenciais (os cursos 
regulamentados totalmente a distância apresentam os índices mais altos). O Censo EAD.BR 
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2015 registrou uma evasão de 26%-50%, com 40% das ocorrências nas instituições que 
oferecem cursos regulamentados totalmente a distância.  

A maior parte da produção de conteúdos textuais, de áudio e vídeo e recursos 
tecnológicos complexos foi realizada autonomamente pelas próprias instituições. Ainda assim, 
houve estabelecimentos que utilizaram conteúdos gratuitos ou feitos no todo ou em parte por 
terceiros. Aproximadamente 43% das instituições implementam seus ambientes de 
aprendizagem na nuvem. Nos cursos a distância, a exploração de todos os tipos de comunicação 
com o aluno, da distribuição de conteúdo e dos repositórios de aprendizagem, incluindo livros 
impressos e bibliotecas físicas, é superior em comparação aos cursos presenciais. Os cursos 
presenciais já́ estão utilizando recursos da EAD, mesmo que em menor grau.  

Ainda segundo o Censo EAD.BR 2015, as instituições formadoras afirmaram que a 
EAD exige uma atenção especial, com destaque para a tecnologia entre as maiores 
preocupações das respondentes, haja vista a EAD exigir um grande investimento nessa área, 
tanto em termos de inovação quanto de infraestrutura. Além desse fator, há outros que também 
fazem parte dos principais desafios reconhecidos pelas instituições formadoras, a saber: a EAD 
precisa superar vários desafios para atender alunos que não poderiam ter acesso ao ensino 
presencial, o que enfatiza a relevância social da modalidade a distância; o ensino a distância 
exige inovação nos processos administrativos, apoio ao aluno e uma administração mais 
complexa que a da educação presencial; a legislação sobre o credenciamento de EAD tende a 
ser vista como empecilho para o investimento e mesmo para a inovação pedagógica. 

 
 

4 Alguns resultados qualitativos intermediários 

Os cursos presenciais e a distância estão sendo muito bem aceitos pelos servidores dos 
diversos órgãos estaduais. A possibilidade de participar de uma trilha de capacitação e não 
apenas de cursos isolados, e o alto grau de alinhamento dos conteúdos, metodologias e 
ferramentas com o dia a dia vivenciado no âmbito do ambiente de trabalho do setor público 
foram alguns dos fatores determinantes para a demanda e adesão apresentada. 

Outro indicativo de sucesso da iniciativa é o fato de diversos órgãos estaduais pleitearem 
junto à Escola de Gestão a possibilidade de trilhas e cursos para áreas específicas e estratégicas 
da gestão, como por exemplo saúde, financeira, agricultura, esporte/turismo e educação, com 
produtos claramente definidos, conforme demonstrado nas Figuras 11 e 12. 

 

 
Figura 11 – Exemplos de Transferência de Conhecimento, com base na realização de Trilhas de 

Desenvolvimento específicas por órgão 
Fonte: Escola de Gestão do Paraná – 2017 
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Figura 12 – Exemplos de Transferência de Conhecimento, com base na realização de Trilhas de 

Desenvolvimento específicas por órgão. 
Fonte: Escola de Gestão do Paraná – 2017. 

Outro indicador qualitativo do Projeto é a nota média obtida por meio das avaliações de 
reação, realizadas em meio físico ou on line, imediatamente após o término das ações de 
capacitação. Obteve-se, até o momento, nota média de 4,5% para os cursos presenciais e 4,1 
para os cursos a distância, numa escala onde 5 é considerado nível de excelência. Tais números 
indicam a aprovação dos servidores do Estado com os conteúdos, a metodologia, a condução 
pelos instrutores e pela real possibilidade de aplicação dos conhecimentos. 

Concluímos esta publicação, com alguns depoimentos que ratificam a percepção dos 
participantes de cursos e seminários no âmbito do Programa Aprendizagem para Resultados: 

“O seminário (Como Promover a Inovação com a Melhoria de Processos no 

setor Público: Experiências Brasileiras) apontou a importância de 

identificar, modelar e automatizar os processos de negócio que representam 

o dia a dia das organizações”, disse a pró-reitora de Extensão e Cultura da 

Universidade Estadual de Maringá (UEM), Itana Maria de Souza Gimenes, 

que acompanhou o evento via webcast, no Polo de Maringá. E completou: 

“Parar para analisar e rever suas rotinas pode melhorar os processos e 

tornar as organizações mais eficientes”. 

 
Na opinião de Dilson Martins, que faz parte da equipe de Assessoria de Ação Estratégica 

da Secretaria Estadual do Esporte, “é fundamental que o servidor aperfeiçoe o serviço prestado 
à sociedade”.  

A socióloga da prefeitura de Piraquara, Tatiana Valente, disse que um dos desafios das 
prefeituras menores é o planejamento dos processos. “Uma capacitação como essa, além de 
proporcionar uma nova visão, abre novas possibilidades”, disse. 

O engenheiro agrônomo da Adapar, Marcelo Silva, comentou que desconhecia certas 
informações que o curso (Governança para Resultados na Administração Pública) trouxe. “Com 
certeza vou levar mais de 80% de conteúdo para a minha equipe e já vou arregaçar as mangas 
para que possamos construir ainda melhor a nossa estratégia”, disse Silva. 

Na opinião da coordenadora de saúde bucal da Secretaria Estadual de Saúde, Erika 
Feller, “as atividades são bem instrutivas, quanto mais você ouve as aulas, mais você vai se 
animando para retornar ao trabalho e colocar em prática o que foi dito”, avaliou. 
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E a boa surpresa não foi só dos participantes dos cursos e seminários. Os próprios 
instrutores reconheceram a boa formação profissional e empenho dos servidores, como pode 
ser observado no depoimento do professor Alexandre Borges Afonso: 

“Foi surpreendente o desempenho dos participantes, pois em pouco tempo 

eles conseguiram fazer bons mapas estratégicos. Então, eu acredito que eles 

estão aptos a voltarem aos seus órgãos e a contribuir com a discussão 

estratégica em alto nível”, concluiu Afonso. 

 
 
Referências  

 
Censo EAD.BR 2015 – Relatório Analítico da Aprendizagem a Distância no Brasil. 

COSTA, F. L.; CUNHA, A. P. G. Pensar o desenvolvimento a partir do local: novo desafio para os gestores 
públicos. In: VERGARA, S.C.; CORREA, V. L. A. (Org.). Propostas para uma gestão pública municipal 
efetiva. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004. 

Educação a distância: conceitos e história no Brasil e no mundo. Lucineia Alves - 
http://seer.abed.net.br/edicoes/2011/Artigo_07.pdf 

FIGUEIREDO, R.; LAMOUNIER, B. As cidades que dão certo: experiências inovadoras na administração 
pública brasileira. Brasília: MH Comunicação, 1996. 

REZENDE, D. A.; GUAGLIARDI, J. A.  As influências dos sistemas de informações nas estratégias e no 
alinhamento estratégico da tecnologia da informação ao planejamento municipal em prefeituras 
paranaenses. In: II ENCONTRO DE ESTUDOS EM ESTRATÉGIAS DA ANPAD; Rio de Janeiro, 2005. 

Site da Associação Brasileira de Educação a Distância – ABED (www.abed.org.br) 

Sites da Escola de Gestão do Paraná (www.escoladegestao.pr.gov.br) e da Secretaria de Administração e 
Previdência do Estado do Paraná (www.administracao.pr.gov.br) 

SVEIBY, K. E. A nova riqueza das organizações. Rio de Janeiro, Editora Campus, 1998. 

VERGARA, S. C. Características do mundo contemporâneo e as repercussões na gestão municipal. In: 
VERGARA, S. C.; CORREA, V. L. A. Gestão pública municipal efetiva. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
2004.  



 

 

ANEXOS 
Os anexos devem vir ao final do trabalho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


