
FICHA TÉCNICA – EDUCAÇÃO CORPORATIVA

(   ) Curso     (   ) Seminário     ( X ) Palestra     (   ) Congresso     (   ) Oficina     (   ) Outros

TÍTULO:  O papel  dos  profissionais  do Governo do Estado do Ceará na nova Administração
Pública 

EIXO TEMÁTICO:
(   ) Administrativo-Financeiro (   ) Desenvolvimento Sustentável

( X ) Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (   ) Modernização Organizacional

(   ) Planejamento, Orçamento e Finanças (   ) Previdência

(   ) Tecnologia da Informação e Comunicação (   ) Controle Interno

OBJETIVO GERAL: Discutir o papel dos profissionais do Governo do Estado do Ceará na nova
Administração Pública.

PÚBLICO-ALVO: Servidores públicos do Poder Executivo em geral. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
• Evolução  da  visão  sobre  inovação  no  Estado  brasileiro  -  quais  são  os  caminhos  pelos  quais

acredita-se que a gestão pública irá  progredir;

• Capacidades  Estatais  -  quais  são  os  principais  fatores  que  proporcionam  o  desenvolvimento
socioeconômico de um território;

• O papel das unidades de Recursos Humanos e dos profissionais de governo em meio ao contexto da
nova Administração Pública.

CONSULTOR(A)/INSTRUTOR(A): 
FELIPE DRUMOND -  Graduado em Administração Pública pela Escola de Governo da Fundação João
Pinheiro.  Especialista  em  Política  Públicas  e  Gestão  Governamental  (EPPGG)  da  Secretaria  de
Planejamento e Gestão do Governo do Estado de Minas Gerais. Atualmente encontra-se em licenciamento
da carreira, trabalhando na Consultoria EloGroup e priorizando suas atividades do cargo de Presidente da
Pró Pública Brasil - Associação Brasileira de Profissionais da Administração Publica cuja a missão é tornar
a  temática  da  profissionalização  uma  agenda  permanente  dos  governos.  Foi  Presidente  da  Federação
Nacional dos Estudantes do Cursos do Campo de Públicas (FENEAP) (de 2013 até 2015). Sua atuação
acadêmica e profissional se dá em torno da temática da melhoria da gestão pública.

PERÍODO: 07/04/2017 LOCAL: Auditório da Seplag – 3º andar

 



FICHA TÉCNICA – EDUCAÇÃO CORPORATIVA

CARGA HORÁRIA: 4h HORÁRIO: 8h às 12h VAGAS OFERTADAS: 120

INSCRIÇÕES: Interessados(as) devem buscar o(a) representante do Grupo Técnico de Gestão e Desenvolvimento de
Pessoas (GTDEP) ou a área de Recursos Humanos da instituição na qual está lotado(a).
OUVIDORIA: Faça sua sugestão, elogio ou crítica sobre este curso. Acesse www.sou.cge.gov.br. 

http://www.sou.cge.gov.br/

