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APRESENTAÇÃO 

 

O Projeto Governança Inovadora surge em 2015 com o objetivo de fortalecer a 

capacidade de governo para a adoção de um novo padrão de desenvolvimento para 

o Estado, modernizando a administração pública em busca da ampliação da 

capacidade de geração de valor público para a sociedade. Significa, portanto, 

modernizar a gestão pública do Estado, por meio de um Plano Estratégico de 

Desenvolvimento, da Revisão de Processos, da adoção de uma nova Estrutura 

Organizacional e da Contratualização de Resultados, visando fortalecer a 

capacidade de implementação da agenda estratégica de projetos ora definida. O 

projeto se estrutura, portanto, em 4 frentes principais de trabalho: Estratégia, 

Processos, Estrutura e Contratualização. Para este plano, considera-se portanto, as 

ações de capacitação a serem empreendidas para a 4ª frente do projeto. 

A Contratualização de Resultados consiste numa sistemática de pactuação de metas 

entre os órgãos e está fundamentada pelo Decreto Estadual nº 26.090 de 17 de 

maio de 2016 que disciplina o Contrato de Gestão como um ato necessário para o 

fortalecimento do processo de governança pública e desenvolvimento no Estado do 

RN, explicitando ser o instrumento celebrado entre os dirigentes dos órgãos e 

entidades do poder executivo e as autoridades que sobre eles detenham poder 

hierárquico ou de supervisão. 

Ao longo do exercício 2017, ano de implementação da metodologia, evidenciou-se 

avanços com a sistemática de contratualização, permitindo inserir o Rio Grande do 

Norte numa lógica pautada em planejamento, resultados e monitoramento 

estratégico. Conforme determinações da Portaria nº 003 de 12 de janeiro de 2017, 

foram criados os Escritórios Setoriais de Projetos e disseminada uma rotina de 

monitoramento estratégico, pautada na realização de Reuniões de Análise e 

Aprendizagem Estratégica – RAE’s. Além disso, destaca-se a implantação da 

Plataforma Target de Monitoramento, constituindo-se num software estratégico de 

monitoramento de projetos, o qual permitiu a adoção da tecnologia da informação, 

de forma a elevar os instrumentos gerenciais de monitoramento de projetos do 

Estado, tudo isto alinhado ao Mapa Estratégico do Rio Grande do Norte. 

Como consequência, observa-se que a iniciativa de criação do Escritório Central de 

Projetos atuando de forma integrada aos Escritórios Setoriais promoveu melhor a 

articulação e integração entre os diversos órgãos governamentais. Tal experiência 

foi disseminada e reconhecida a partir da participação de membros do escritório 

em congressos nacionais e internacionais com publicações das ações. 
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Com o intuito de fortalecer o trabalho em desenvolvimento e aprimorar as 

habilidades dos servidores no que concerne ao planejamento, gerenciamento, 

monitoramento e avaliação de projetos é que se elabora o presente Plano de 

Capacitação. 

Assim, o Plano se configura num instrumento norteador das ações de capacitação 

definindo temas, critérios e metodologias a serem utilizadas para o 

desenvolvimento profissional dos servidores envolvidos na frente Contratualização 

de Resultados, permitindo-lhes desempenhar com eficácia as competências 

institucionais em consonância com os princípios da Gestão Orientada para 

Resultados. 

Nessa perspectiva, as ações de capacitação dos servidores visam adequar as 

competências individuais às competências institucionais previstas na Frente 

Contratualização de Resultados, promovendo o desenvolvimento contínuo do 

alinhado ao Mapa Estratégico do Estado do Rio Grande do Norte. 

Como principal público alvo das capacitações, evidenciam-se os técnicos do 

Escritório Central de Projetos e dos Escritórios Setoriais dos órgãos e entidades que 

compõe a Administração Pública Direta e Indireta do RN, além dos gerentes de 

projetos e indicadores, que são responsáveis pelo gerenciamento de cada ação 

estratégica governamental. 

Por fim, ressalta-se que apesar deste plano contemplar ações previstas para o 

exercício 2018, as diretrizes de capacitação podem ser revistas a cada exercício, 

bem como de acordo com os novos cenários e evolução das competências dos 

técnicos e outras necessidades que surjam no decorrer do ano. 
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1. OBJETIVO GERAL 
 

Estruturar ações de capacitação a serem ofertadas aos atores envolvidos na Frente 

de Contratualização de Resultados do Projeto GoveRNança Inovadora, de forma que 

possam desenvolver competências para o trabalho, possibilitando assim o 

desenvolvimento e o aperfeiçoamento de competências individuais e profissionais, 

pautadas em uma gestão para resultados. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Capacitar o servidor para desenvolvimento de ações ligadas a Frente 

Contratualização de Resultados; 

• Capacitar o servidor para o exercício de atividades de planejamento, 

gerenciamento, monitoramento e avaliação de projetos; 

• Transformar e consolidar conhecimentos dos servidores envolvidos na Frente 

Contratualização de Resultados, potencializando sua motivação, seu 

comprometimento e sua capacidade para desempenhos das funções; 

• Estimular a disseminação e troca de experiências em âmbito nacional e 

internacional. 

 

3. PÚBLICO-ALVO  

 

• Membros do Escritório Central de Projetos do Governo do Estado do Rio Grande 

do Norte; 

• Membros dos Escritórios Setoriais de Projetos dos Órgãos e Entidades do Governo 

do Estado do Rio Grande do Norte; 

• Gerentes de Projetos Estratégicos; 

• Outros servidores estaduais envolvidos no processo de elaboração, 

monitoramento e avaliação dos Contratos de Gestão. 
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4. RESULTADOS ESPERADOS 
 

É esperado com a implementação desse Plano: 

i. Desenvolvimento, capacitação e qualificação dos servidores no que concerne a 

Gestão para Resultados;  

ii. Elevação dos níveis de qualidade e eficiência relativos aos trabalhos de 

elaboração, gerenciamento, monitoramento e avaliação dos Contratos de Gestão; 

iii. Melhoria da eficiência da administração pública estadual, dos serviços prestados 

ao cidadão e dos resultados previstos no planejamento estratégico do Estado; 

iv.  Maior comprometimento dos servidores envolvidos na Frente Contratualização 

de Resultados; 

v. Disseminação da experiência do Rio Grande do Norte; 

vi. Transparência e clareza quanto às ações de capacitação. 

 

5. ÁREAS DAS CAPACITAÇÕES  
 

O servidor poderá adquirir e aprimorar competências necessárias ao 

desenvolvimento de suas atividades, por meio de ações organizadas de forma a 

atender cinco níveis principais de competências: 

 CONCEITOS BÁSICOS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO 

ORIENTADA PARA RESULTADOS 

Visa à capacitação de servidores em conceitos, métodos e ferramentas para 

desenvolvimento do planejamento estratégico e gestão orientada para resultados; 

 

 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Visa à oferta de conjunto de informações ao servidor sobre a importância do 

gerenciamento de projetos, identificando e exercitando os conceitos relativos a 

partes interessadas, competências necessárias ao gerente/líder de projetos, áreas 

de conhecimento, grupos de processos, ciclo de vida, fases de projetos e 

metodologias de gerenciamento de projetos; 
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 FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Visa à capacitação de servidores em ferramentas de Tecnologia da Informação 

correlatas ao gerenciamento de projetos, assim como formação para desempenho 

de suas competências na Plataforma Target de Monitoramento de Projetos; 

 

 ELEMENTOS DE BASE LEGAL DA GESTÃO PÚBLICA 

Visa à capacitação de servidores em conceitos e aplicações das normas da 

administração pública e dos instrumentos legais de planejamento e orçamento, de 

modo que sejam disseminadas informações sobre licitações, convênios, contratos, 

Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e Lei de 

Responsabilidade Fiscal; 

 

 AMBIENTE ORGANIZACIONAL E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

Visa à capacitação do servidor para o desenvolvimento de habilidades e 

competências de liderança e desenvolvimento de equipes no ambiente 

organizacional. 

 

 

6. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO PREVISTAS 

PARA 2018 
 

Para o ano 2018, foram planejadas as ações de capacitação que poderão ocorrer 

em cinco principais modalidades: cursos a distância; cursos presenciais de curta 

duração; Cursos presenciais de formação; visitas técnicas e participação em 

eventos. 

 

7.1 Cursos a distância 

 

Descrição: 

 

Educação a distância é a modalidade educacional na qual alunos e professores 

estão separados, física ou temporalmente e, por isso, faz-se necessária a utilização 

de meios e tecnologias de informação e comunicação. Assim, para que o processo 

de aprendizagem venha a ocorrer nesta modalidade, é fundamental que o aluno 

EAD possua acesso à Internet e a um sistema de gestão de aprendizagem para que o 

processo ocorra de forma dinâmica e eficiente. 
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Existem diversas instituições que oferecem cursos nessa modalidade, considerando 

diferentes áreas temáticas. A maioria dos cursos é ofertada de maneira gratuita e 

pode ocorrer com ou sem tutoria. 

Em geral, o ensino a distância pode ser caracterizado como um processo de 

educação baseada na interatividade, dinamismo e inovação, sendo considerada 

uma das principais tendências de educação em todo mundo, visto que está 

transformando a forma como as pessoas consomem novos conteúdos e adquirem 

novas competências e habilidades. 

 

Condições de Participação: 

 

Por se tratar de uma ação individual e que ocorre de maneira independente, 

qualquer ator envolvido no processo de Contratualização de Resultados poderá 

realizar cursos de capacitação na modalidade a distância. Para tanto, basta acessar 

a plataforma da instituição promotora, cadastrar login e senha e inscrever-se no 

curso desejado. Ademais, ressalta-se que caberá a cada participante gerenciar o 

tempo de realização do curso, bem como qualquer custo com a inscrição e emissão 

de certificados, quando houver. 

 

Ressalta-se que há oferta de diversos cursos gratuitos nas áreas de interesse deste 

Plano de Capacitação e, portanto, para a formação dos envolvidos na frente 

Contratualização por Resultados do Governança Inovadora; contudo, nada impede 

que os servidores/alunos façam cursos pagos com fonte própria ou custeados pelo 

seu Órgão/Entidade de lotação. Em ambos os casos (cursos gratuitos ou pagos), 

estimula-se o compartilhamento do conhecimento adquirido e, desta forma, 

solicita-se a todos que participarem de cursos que divulguem material e, na medida 

do possível agendem um dia para transmissão de conhecimento aos demais 

interessados no tema. 

 

Observações: 

1) Todas as capacitações que sejam realizadas no horário de trabalho devem ter 

autorização prévia do chefe imediato; 

2) Todas as capacitações que impliquem em custos a serem pagos pelo 

Órgão/Entidade de lotação devem ter autorização prévia do respectivo ordenador 

de despesa. 

 

Relação de Cursos a distância: 

 

Os quadros a seguir apresentam, por área de capacitação, os cursos correlatos ao 

tema Contratualização de Resultados ofertados gratuitamente pelas principais  
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instituições de ensino1. Contudo, nada impede que o interessado encontre, sugira e 

faça cursos similares de outros promotores. Nesses casos, recomenda-se 

compartilhar informações acerca de outros bons promotores com o Escritório 

Central de Projetos para inclusão nos próximos Planos de Capacitação.  

 

CURSOS A DISTÂNCIA  A1 - CONCEITOS BÁSICOS DE PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO E GESTÃO ORIENTADA PARA RESULTADOS 

CAPACITAÇÃO INSTITUIÇÃO PROMOTORA 
CARGA 

HORÁRIA 

Fundamentos de Administração: O 
importante papel da administração na 
gestão contemporânea 

Veduca 60h 

Gestão Estratégica com foco na 
Administração Pública - Turma 1 

Instituto Legislativo 
Brasileiro - ILB 

40h 

Balanced Scorecard 
Fundação Getúlio Vargas - 

FGV 
5h 

Introdução à Administração Estratégica 
Fundação Getúlio Vargas - 

FGV 
5h 

Noções Básicas Gestão Pública 
Instituto Nacional de 

Ensino a Distância - INEAD 
20h 

Gestão da Qualidade 
Instituto Nacional de 

Ensino a Distância - INEAD 
40h 

Gestão de Conflito Centro Paula Souza - CPS 30h 

Gestão da Estratégia com BSC - 
Fundamentos 

Escola Nacional de 
Administração Pública - 

ENAP 
20H 

Introdução à Gestão de Processos 
Escola Nacional de 

Administração Pública - 
ENAP 

20H 

Planejamento Estratégico para 
Organizações Públicas 

Escola Nacional de 
Administração Pública - 

ENAP 
40H 

 

CURSOS A DISTÂNCIA A2 - GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

CAPACITAÇÃO INSTITUIÇÃO PROMOTORA 
CARGA 

HORÁRIA 

Gestão de Projetos: Project Management 
Body of Knowledge (PMBoK) e Gestão Ágil 
de Projetos 

Veduca 45h 

Definições e objetivos da gestão de 
projetos 

Fundação Getúlio Vargas - 
FGV 

5h 

                                                           
1 Os sites das instituições promotoras de cursos de capacitação encontram-se disponíveis no 
apêndice A do presente Plano de Capacitação. 
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Fundamentos da Gestão de Custos 
Fundação Getúlio Vargas - 

FGV 
5h 

Gerenciamento do Escopo de Projetos 
Fundação Getúlio Vargas - 

FGV 
5h 

Gestão de Projetos 1 – Como trabalhar com 
projetos? 

Fundação Bradesco 11h 

Gestão de Projetos 2 – Como iniciar o 
trabalho com projetos? 

Fundação Bradesco 12h 

Gestão de Projetos 3 – Como planejar o 
escopo, prazo e orçamento do projeto? 

Fundação Bradesco 13h 

Gestão de Projetos 4 – Como planejar os 
demais aspectos do projeto? 

Fundação Bradesco 14h 

Gestão de Projetos 5 – Como executar, 
monitorar, controlar e encerrar projetos? 

Fundação Bradesco 9h 

Introdução à Gestão de Projetos Fundação Bradesco 10h 

Gestão de Projetos 
Instituto Nacional de 

Ensino a Distância - INEAD 
60h 

CANVAS – Desenhando seu projeto como 
negócio 

Centro Paula Souza - CPS 8h 

Introdução à Gestão de Projetos 
Escola Nacional de 

Administração Pública - 
ENAP 

20H 

 

CURSOS A DISTÂNCIA A3 - FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

CAPACITAÇÃO  INSTITUIÇÃO PROMOTORA 
CARGA 

HORÁRIA 

MS Project  WR Educacional 8h 

Curso de MS Project 2016 
Flennar Academy 

Treinamentos 
12h 

 

CURSOS A DISTÂNCIA A4 - ELEMENTOS DE BASE LEGAL DA GESTÃO PÚBLICA 

 CAPACITAÇÃO INSTITUIÇÃO PROMOTORA 
CARGA 

HORÁRIA 

Introdução ao Orçamento Público - Turma 
1 

Instituto Legislativo 
Brasileiro - ILB 

40h 

Modalidades, Tipos e Fases da Licitação - 
Turma 1 

Instituto Legislativo 
Brasileiro - ILB 

40h 

Licitações e Contratos 
Instituto Nacional de 

Ensino a Distância - INEAD 
60h 

Básico em Orçamento Público 
Escola Nacional de 

Administração Pública - 
ENAP 

30h 
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Gestão de Contratos de Tecnologia da 
Informação (GCTI) 

Escola Nacional de 
Administração Pública - 

ENAP 
30h 

Gestão e Fiscalização de Contratos 
Administrativos 

Escola Nacional de 
Administração Pública - 

ENAP 
40h 

Introdução ao Orçamento Público 
Escola Nacional de 

Administração Pública - 
ENAP 

40h 

Lei de Diretrizes Orçamentárias para 
Municípios 

Escola Nacional de 
Administração Pública - 

ENAP 
30h 

Orçamento Público: Conceitos Básicos 
Escola Nacional de 

Administração Pública - 
ENAP 

30h 

Siconv para Convenentes 1 - Visão Geral 
Escola Nacional de 

Administração Pública - 
ENAP 

20h 

Siconv para Convenentes 2 - Proponentes e 
Usuários 

Escola Nacional de 
Administração Pública - 

ENAP 
20h 

Siconv para Convenentes 3 - Proposta e 
Plano de Trabalho 

Escola Nacional de 
Administração Pública - 

ENAP 
20h 

Siconv para Convenentes 4 - Execução 
Escola Nacional de 

Administração Pública - 
ENAP 

30h 

Siconv para Convenentes 5 - Prestação de 
Contas 

Escola Nacional de 
Administração Pública - 

ENAP 
10h 

Siconv - Ordem Bancária de Transferência 
Voluntária (OBTV) - Concedente 

Escola Nacional de 
Administração Pública - 

ENAP 
10h 

 

 

CURSOS A DISTÂNCIA A5 - AMBIENTE ORGANIZACIONAL E DESENVOLVIMENTO DE 
PESSOAS 

CAPACITAÇÃO INSTITUIÇÃO PROMOTORA 
CARGA 

HORÁRIA 

Liderança: Gestão de pessoas e do 
conhecimento para inovação 

Veduca 45h 

Gestão de Pessoas: Tendências e desafios 
no mundo corporativo 

Veduca 35h 

Gestão da Inovação: Inovação 
incremental, inovação radical e gestão de 
incertezas 

Veduca 45h 
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Desenvolvimento de Equipes - Turma 1 
Instituto Legislativo 

Brasileiro - ILB 
10h 

Ética e Administração Pública - Turma 1 
Instituto Legislativo 

Brasileiro - ILB 
40h 

Motivação nas Organizações 
Fundação Getúlio Vargas – 

FGV 
5h 

Processo de Comunicação e Comunicação 
Institucional 

Fundação Getúlio Vargas – 
FGV 

5h 

Recursos Humanos 
Fundação Getúlio Vargas – 

FGV 
10h 

Chefia e Liderança 
Instituto Nacional de 

Ensino a Distância - INEAD 
50h 

Noções Básicas Dinâmicas de Grupo 
Instituto Nacional de 

Ensino a Distância - INEAD 
60h 

Noções Básicas Psicologia Organizacional 
Instituto Nacional de 

Ensino a Distância - INEAD 
60h 

Planejamento de Recursos Humanos 
Instituto Nacional de 

Ensino a Distância - INEAD 
60h 

Treinamento e Desenvolvimento 
Instituto Nacional de 

Ensino a Distância - INEAD 
50h 

Administração de RH 
Instituto Nacional de 

Ensino a Distância - INEAD 
60h 

Administração do Tempo 
Instituto Nacional de 

Ensino a Distância - INEAD 
25h 

Gestão de Pessoas Centro Paula Souza - CPS 30h 

Gestão do Tempo Centro Paula Souza - CPS 6h 

Ética e Serviço Público 
Escola Nacional de 

Administração Pública - 
ENAP 

20H 

Gestão da Informação e Documentação - 
Conceitos Básicos em Gestão Documental 

Escola Nacional de 
Administração Pública - 

ENAP 
20H 

 

7.2 Cursos presenciais de curta duração 

 

Descrição: 

        

A realização de cursos presenciais ocorre por meio de uma relação direta e 

dialógica entre instrutor e aluno. Seu objetivo é o desenvolvimento de 

competências necessárias para o desempenho das atividades profissionais, 

considerando a interação no ambiente de sala de aula como fator preponderante ao 

processo de aprendizagem. Por ocorrer em instalações físicas, o curso limita a 
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quantidade de participantes por turma, sendo, muitas vezes, planejado para 

determinado público-alvo. 

 

Condições de Participação: 

 

Para inscrever-se nos cursos presenciais, o aluno deve verificar a disponibilidade de 

vagas na turma, realizando a inscrição com a máxima antecedência junto à 

instituição promotora. Além disso, o aluno deverá cumprir os requisitos necessários 

para matrícula, quando houver. É importante destacar que os custos dos cursos 

presenciais contidos neste plano de capacitação são de responsabilidade do 

Governo do Estado, cabendo ao participante arcar com as despesas de alimentação 

e locomoção. 

 

Observações: 

1) Todas as capacitações que sejam realizadas no horário de trabalho devem ter 

autorização prévia do chefe imediato; 

2) Todas as capacitações que impliquem em custos a serem pagos pelo 

Órgão/Entidade de lotação devem ter autorização prévia do respectivo ordenador 

de despesa. 

 

Relação de Cursos presenciais de curta duração: 

 

O primeiro quadro desta seção apresenta o planejamento de cursos que possuem 

relação com a frente Contratualização de Resultados e que são planejados para 

serem ofertados pela Escola de Governo do RN em parceria com outras instituições. 

O Escritório Central de Projetos estimula a participação nesses cursos que fazem 

parte do Plano de Capacitação da Escola de Governo, porém, ressalta-se que a 

participação depende de vagas disponibilizadas pela instituição, bem como 

liberação do chefe imediato para participação no referido curso. Além destes 

cursos, apresenta-se no segundo quadro, cursos de capacitação presencial a serem 

ofertados pela SEPLAN buscando o fortalecimento das ações relativas a 

Contratualização de Resultados. É importante ressaltar ainda que nada impede que 

o interessado encontre, sugira e faça cursos similares de outros promotores. Nesses 

casos, recomenda-se compartilhar informações acerca de outros bons promotores 

com o Escritório Central de Projetos para inclusão nos próximos Planos de 

Capacitação. 
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CURSOS PRESENCIAIS DE CURTA DURAÇÃO OFERTADOS PELA ESCOLA DE 
GOVERNO 

CURSO ÁREA PERÍODO CH Local 
Fonte 

Recurso 

Desenvolvimento de Equipes IEL A5 
12/03 a 
14/03 

20 Mossoró Fundespe 

Desenvolvimento de Equipes IEL A5 
05/03 a 
07/03 

20 
Pau 

Ferros 
Fundespe 

Elaboração de Indicadores de 
Desempenho ENAP 

A1 
02/04 a 
06/04 

35 Natal BM 

Elaboração de Termo de Referência 
ENAP 

A4 
03/04 a 
04/04 

35 Natal BM 

Gestão de Conflitos e Negociação 
IEL 

A5 
02/04 
a06/04 

20 Natal  - 

Gestão por Competências ENAP A5 
10/04 
12/04 

24 Natal  - 

Elaboração de projetos ENAP A2 
24/04 A 
26/04 

40 Natal  - 

Gestão de Conflitos e Negociação 
IEL 

A5 
23/04 a 
25/04 

20 Mossoró  - 

Desenvolvimento de Equipes IEL A5 
25/04 a 
27/04 

20 Caicó  - 

Gestão Estratégica de Pessoas  A5 EaD   RN Fundespe 

Gerenciamento de projetos ENAP A2 
02/05 a 
04/05 

24 Natal  - 

Elaboração de Editais para o 
Serviço Público ENAP 

A4 
15/05 a 
16/05 

16 Natal BM 

Elaboração de termos de referência 
ENAP 

A4 
17/05 A 
18/05 

16 Natal -  

Desenvolvimento de Equipes ENAP A5 
21/05 a 
23/05 

20 Natal BM 

Contabilidade Pública A4 EaD 20 Natal -  

Gestão de Fiscalização de 
Contratos e Convênios 

A4 
14/05 a 
16/05 

20 
Pau dos 
Ferros 

Fundespe 

Gestão e Fiscalização de Contratos 
ENAP 

A4 
22/05 a 
25/05 

32 Natal BM 

Gestão de Fiscalização de 
Contratos e Convênios 

A4 
04 /06 a 

6/06 
20 Mossoró BT 

Orçamento para resultados A1 EaD 20 Natal Fundespe 

Governança para Resultados A1 
01/06 a 
15/06 

20 Natal BT 

Os desafios da Gestão Pública nos 
Estados 

A1 
18/06 a 
22/06 

20 Natal BT 

Planejamento Estratégico A1 
18/06 a 
22/06 

20 Natal BT 
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Contabilidade Pública A4 
02/07 a 
06/07 

20 Natal BT 

Controle Interno A4 
09/07 a 
13/07 

20 Natal BT 

Desenvolvimento de lideres A5 
16/07 a 
20/07 

20 Natal BT 

Gestão de Fiscalização de 
Contratos e Convênios 

A4 
16/07 a 
20/07 

20 Mossoró BT 

Elaboração de Indicadores de 
Desempenho Institucional 
ENAP/EGRN 

A1 
09/07 a 
13/07 

40 Natal -  

Orçamento Público A4 
06/08 a 
10/08 

20 Natal BT 

Finanças Públicas A4 
13/08 a 
17/08 

20 Natal BT 

Gestão de Fiscalização de 
Contratos e Convênios 

A4 
06/08 a 
10/08 

20 Caicó BT 

Gestão do Serviço Público A1 EaD   -  -  

Gestão do Orçamento Público 
ENAP/EGRN 

A4 
13/08 a 
17/08 

  Natal -  

Liderança e Formação de Equipes A5 
10/07 a 
14/07 

20 Natal BT 

Desenvolvimento de competências A5 
24/09 a 
28/09 

20 Natal BT 

Gestão de Fiscalização de 
Contratos e Convênios 

A5 
10/07 a 
14/07 

20 Natal BT 

Desenvolvimento de Pessoas A5 
05/11 a 
09/11 

20 Natal BT 

Elaboração de Termo de 
Referência/RN 

A4 
26/11 a 
30/11 

20 Natal BT 

Elaboração de Projetos A2 
05/11 a 
09/11 

20 Natal BT 

*Os cursos são planejados e podem sofrer alterações quanto a temática e período. 

 

CURSOS PRESENCIAIS DE CURTA DURAÇÃO OFERTADOS PELA SEPLAN 

CAPACITAÇÃO ÁREA 
INSTITUIÇÃO 
PROMOTORA 

LOCAL PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

Curso de Capacitação na 
Plataforma Target de 
Monitoramento de Projetos 

A3 SEPLAN Natal Maio 12h 

Curso de Capacitação no 
SIGEF 

A4 SEPLAN Natal Maio 12h 

Curso de Capacitação em 
Orçamento 

A4 SEPLAN Natal Junho 12h 
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Curso de Capacitação em 
Licitação, Convênios e 
Contratos 

A4 SEPLAN Natal Julho 12h 

Curso de Capacitação no 
Processo de Elaboração, 
Monitoramento e Avaliação 
dos Contratos de Gestão 

A2 SEPLAN Natal A definir A definir 

Cursos com Demandas 
específicas a serem 
definidas 

* SEPLAN Natal A definir A definir 

 

7.3 Cursos presenciais de formação (pós-graduação) 

 

Descrição: 

A capacitação em cursos de formação se dará por meio de Especialização em 

Gestão Dinâmica de Projetos para servidores públicos dos órgãos da Administração 

Direta, Entidades Autárquicas e Fundacionais do Poder Executivo do Estado do Rio 

Grande do Norte, preferencialmente integrantes de Escritórios de Projeto ou 

Gerentes de Projetos, conforme equipe que já trabalha de forma articulada à 

SEPLAN no monitoramento e avaliação dos Contratos de Gestão no âmbito do 

Projeto Governança Inovadora. 

Essa capacitação objetiva formar 04 turmas de Especialização com técnicos que 

atuam no monitoramento e gestão de projetos estratégicos e contratos de gestão, 

bem como, melhorar o desempenho dos escritórios setoriais de projetos nas 

atividades desempenhadas.  

Condições de Participação: 

O público-alvo inclui, além dos membros do Grupo Técnico do Projeto Governança 

Inovadora (cerca de 100 servidores), as equipes dos Escritórios Setoriais de Projetos 

(minimamente dois por órgão/entidade), gestores de projetos estratégicos, outros 

servidores capacitados pelo Projeto Governança Inovadora (suplentes), além de 

representantes de outros Poderes.  

Ressaltamos, contudo, que esses servidores representam a demanda inicial e a 

formação das turmas ocorrerá por meio de trabalho a ser realizado, em momento 

oportuno, pela Escola de Governo, com apoio do Escritório Central de Projetos, 

levando em conta a priorização de projetos estratégicos.  

Assim, as vagas serão prioritariamente preenchidas por servidores integrantes do 

Projeto Governança Inovadora, sem que haja impedimentos para que outros 

servidores interessados sejam selecionados conforme critérios adotados pela Escola 

de Governo do RN. 
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O detalhamento dos critérios de seleção e condições de participação será 

oportunamente divulgado pela Escola de Governo do RN. 

Observações: 

1) Todas as capacitações que sejam realizadas no horário de trabalho devem ter 

autorização prévia do chefe imediato; 

2) Todas as capacitações que impliquem em custos a serem pagos pelo 

Órgão/Entidade de lotação devem ter autorização prévia do respectivo ordenador 

de despesa. 

 

Relação de Cursos presenciais de formação (pós-graduação): 

 

O processo (28096/2017-7) para contratação de empresa realizadora da 

capacitação encontra-se em tramitação na Secretaria de Estado da Administração e 

dos Recursos Humanos. 

Cursos Presenciais de Formação (Pós-Graduação) 

CAPACITAÇÃO 
INSTITUIÇÃO 
PROMOTORA 

LOCAL PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

Especialização em Gestão 
Dinâmica de Projetos 

Escola de 
Governo do 

RN/contratada 
a definir 

Natal 
A 

definir 
360hs/aula 

7.4 Visitas Técnicas 

 

Descrição: 

 

Trata-se de uma atividade realizada em ambiente externo à instituição, que se 

caracteriza pela observação de procedimentos técnicos, cujo objetivo principal é 

promover uma maior interação dos servidores do Escritório Central de Projetos com 

determinada atividade, proporcionando conhecimento, aperfeiçoamento 

profissional e a implantação de melhorias no ambiente de trabalho. 

 

Condições de Participação: 

 

As visitas técnicas serão agendadas e confirmadas com pelo menos 15 dias de 

antecedência e dependerão da disponibilidade de diárias e transporte. O 

participante deverá demonstrar interesse e disponibilidade na visita, devendo 

enviar pauta para análise com a máxima brevidade. Abaixo, lista-se condições para 

participação de visitas técnicas: 
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1) A comitiva que participará das visitas técnicas se restringirá a 4 membros do 

Escritório Central de Projetos, o que permitirá facilidade no acolhimento pela 

equipe que irá receber a visita; 

2) As visitas relacionadas à plataforma tecnológica serão realizadas por membros 

que utilizam a plataforma regularmente e apresentem previamente demandas 

de pauta pertinentes a serem discutidas com a empresa contratada; 

3) Será estimulada a rotatividade dos membros do Escritório Central de Projetos 

que realizarão visitas técnicas; assim, um membro que já tenha realizado uma 

visita terá menos chances de realizar a visita seguinte com o objetivo de 

incentivar a propagação do conhecimento pelo maior número de membros; 

4) Havendo mais interessados do que o limite de vagas por viagem, a deliberação 

ficará a cargo da Gerente do Escritório Central, juntamente com o Secretário da 

Seplan e os critérios de escolha levarão em conta a qualidade da pauta proposta 

para viagem, além da rotatividade dos membros; 

5) Nas visitas técnicas a outros Escritórios de Projetos, estimula-se a participação 

de membros dos Escritórios Setoriais de Projetos, estando limitada a 2 

representantes, preferencialmente de órgãos/entidades distintos. Nestes casos, 

os selecionados serão os primeiros que apresentarem uma proposta de roteiro 

de entrevista (a realizar com Escritórios de Projetos visitados) com bom nível de 

qualidade. Ressalta-se que os custos de passagens e diárias deverão serão do 

Órgão/Entidade de lotação e que se deve obter a autorização de afastamento 

pelo chefe imediato; 

6) O retorno de cada visita a Escritórios de Projetos de outras unidades da 

federação deve ser seguido por apresentação de relatório técnico a todos os 

membros não contemplados com a visita para disseminação do conhecimento. 

Observações: 

1) Todas as visitas que sejam realizadas no horário de trabalho devem ter 

autorização prévia do chefe imediato; 

2) Todas as visitas que impliquem em custos a serem pagos pelo Órgão/Entidade de 

lotação devem ter autorização prévia do respectivo ordenador de despesa. 

 

Relação de Visitas Técnicas: 

 

O quadro abaixo apresenta a programação de visitas técnicas planejadas, 

considerando as reuniões para aprimoramento da Plataforma Target de 

Monitoramento de Projetos, bem como reuniões a serem promovidas com outros 

escritórios de projetos, para intercâmbio de experiências. Tais reuniões serão 

realizadas junto às instituições governamentais que tiverem escritórios de projetos 

implantados e que apresentarem experiência exitosa no monitoramento de 

projetos. O Escritório Central fará contato prévio, identificando possíveis 

instituições e as referidas datas para realização das visitas. 
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VISITAS TÉCNICAS 

VISITA TÉCNICA LOCAL 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 
PERÍODO 

Visita Técnica à Facilit Tecnologia 
para aperfeiçoamento da Plataforma 
Target 

Recife/PE 8 
Fevereiro a 
Dezembro 

Visita Técnica a Escritórios de 
Projetos  

A definir 3 A definir 

 

7.5 Participação em eventos 

 

Descrição: 

 

Caracteriza-se como eventos: Congressos; Seminários; Encontros; 

Oficinas/workshops; Outros em categoria assemelhada aos anteriormente citados e 

que incluam certificação por participação. Os objetivos de participação em eventos 

são divulgar as ações da Frente Contratualização de Resultados e absorver outras 

experiências para que elas possam ser utilizadas como modelo de melhoria nas 

funções de trabalho dos escritórios de projetos. 

 

Condições de Participação: 

 

As condições de participação são as seguintes: 

1. Ter tido trabalho que trate da experiência da Frente Contratualização de 

Resultados aprovado para apresentação no referido evento, desde que o 

trabalho tenha pelo menos 1 servidor público como autor; 

2. Ser servidor público (em caso de eventos internacionais realizados fora do 

Brasil); 

3. O evento deve ter alinhamento com as atividades dos escritórios de 

projetos, ou seja, deve tratar das temáticas: projetos e/ou gestão pública; 

4. Disponibilidade orçamentária e financeira para custear despesas de 

passagens, diárias e inscrição em evento; 

5. Autorização do titular do Órgão/Entidade. 

 

Caso seja evento não apresentado na lista (quadro a seguir) como 

preferencial, deve-se verificar previamente interesse do titular do 

órgão/entidade em autorizar despesas com o referido evento. 

 

Atividades a serem desempenhadas pelo beneficiado com a vaga: 

1. Realizar apresentação da experiência do RN, registrando por meio de fotos e 

certificado; 
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2. Participar como ouvinte ou debatedor de pelo menos outras três 

experiências durante o evento, fazendo registro, anotações e relatos com 

análise crítica acerca do que pode ser aperfeiçoado no desempenho da 

frente Contratualização de Resultados; 

3. Ao retornar do evento: 

a. apresentar aos demais membros do escritório e, se for o caso, aos 

representantes dos escritórios setoriais as experiências vivenciadas no 

evento; 

b. compartilhar material (anais) coletado no evento com demais 

membros do escritório e escritórios setoriais; 

c. apresentar proposta de plano de ação de melhorias a serem realizadas 

no escritório com base nas outras experiências assistidas durante o 

evento. 

 

Relação de eventos: 

 

EVENTOS 

EVENTO 
INSTITUIÇÃO 
PROMOTORA 

LOCAL PERÍODO 

I Fórum de Contratualização de 
Resultados do RN 

SEPLAN Natal Maio 

24º Congresso de Informática e 

Inovação na Gestão Pública - Conip 
INFORMA São Paulo Junho 

XIII Congresso Brasileiro de Gestão de 

Projetos e Liderança 
PMI RS, PUCRS Porto Alegre Junho 

XI Congresso Consad de Gestão Pública CONSAD Brasília Junho 

46º Seminário Nacional de TIC para a 

Gestão Pública - Secop 
ABEP Santa Catarina Agosto 

12º Congresso de Gestão Pública do RN 

– Congesp/RN 

GOVERNO RN E 

CRA 
Natal Agosto 

XXIII CONAD - Congresso Nacional de 

Administração 
AGAD E SINAGO Goiânia Setembro 

15º Congresso Internacional de 

Administração 

UEPG, UNOPAR, 

FASF, CONJOVE 

E ACIPG 

Não divulgado Setembro 

XLII Encontro da ANPAD - EnANPAD ANPAD Não divulgado Outubro 

XXIII Congreso Internacional del Clad CLAD Guadalajara Novembro 

VII Simpósio Internacional de Gestão de 

Projetos, Inovação e Sustentabilidade – 

Singep 

UNINOVE São Paulo Novembro 



22 
 

XXI Seminários em Administração – 

SEMEAD 
PPGA/FEA/USP São Paulo Novembro 

17º Seminário Internacional de 

Gerenciamento de Projetos – SIGP 
PMI/SP São Paulo Novembro 

Seminários e Congressos sobre 

Gerenciamento de Projetos 
PMI E OUTROS Diversos Diversos 

 

 

7. DIVULGAÇÃO E COPARTILHAMENTO 

DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 
 

As ações de capacitação previstas nesse Plano serão divulgadas mensalmente no 

Boletim Mensal da Frente Contratualização de Resultados, a fim de estimular o 

interesse em capacitação dos atores envolvidos nesta frente de trabalho. Além 

disso, o Escritório Central de Projetos enviará e-mails aos Escritórios Setoriais e 

Gerentes de Projetos, informando cursos e eventos com datas disponíveis para 

inscrição. Ressalta-se que a inscrição é de responsabilidade individual e para cada 

modalidade de capacitação, devem ser observadas as condições de participação 

especificadas anteriormente. 

Ademais, ressalta-se que para os cursos de capacitação realizados na modalidade a 

distância, sugere-se que cada envolvido na frente de contratualização cumpra 

minimante uma carga horária de 20hs/semestre em cursos de cada área de 

conhecimento. Para ter esse controle, caberá ao participante informar ao 

Escritório Central de Projetos quais cursos foram realizados, anexando o respectivo 

certificado de conclusão. A cada trimestre, o Escritório Central também fará o 

controle dos atores que realizaram capacitação, por meio de um consulta a ser 

enviada por e-mail. 

A partir desse controle dos atores que participaram de ações de capacitações, será 

estimulado o compartilhamento das lições aprendidas, permitindo reflexões sobre 

aplicações práticas do conteúdo apreendido. Com o objetivo de permitir este 

compartilhamento, o Escritório Central de Projetos promoverá a realização de 

Seminário de Boas Práticas, a ser realizado em cada semestre do exercício. 

O referido seminário será destinado aos atores envolvidos no Processo de 

Contratualização de Resultados e terá como pauta o compartilhamento de 

conhecimentos pelos participantes de ações de capacitação. Além disso, durante o 

evento, serão divulgados os números das ações de capacitação, sendo momento 

oportuno também para diálogo e sugestão de ajustes metodológicos. 
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8. AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE 

CAPACITAÇÃO 
 

A fim de verificar os efeitos das ações de capacitação na Frente Contratualização 

de Resultados, será aplicada a avaliação das ações de capacitação executadas, 

considerando a sua respectiva modalidade. Assim, os participantes devem 

preencher o formulário de avaliação padrão que consta no apêndice B, 

identificando o grau de satisfação quanto à ação de capacitação e avaliando a 

contribuição da ação para formação profissional e desempenho de atribuições. 

Para os cursos de capacitação na modalidade a distância, caberá ao próprio 

participante informar sobre o término do curso, a fim de que possa ser aplicado o 

formulário. Ademais, caso seja necessário, poderão ser aplicados outros 

formulários de avaliação. 

O Escritório Central utilizará os dados oriundos da avaliação para implementar 

melhorias em ações que necessitem de ajustes e será realizada a compilação das 

avaliações de todos os cursos, que servirá como embasamento para elaboração do 

Plano de Capacitação do ano subsequente. 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Consciente do papel que desempenha a Frente Contratualização de Resultados do 

Projeto Governança Inovadora, a Secretaria de Estado do Planejamento e das 

Finanças, por meio do Escritório Central de Projetos compreende a necessidade de 

estimular a capacitação continuada para todos os atores que estão envolvidos com 

a gestão para resultados no setor público. 

Para além da realização de cursos e participação em eventos, o objetivo maior é 

fortalecer os conceitos relativos à governança pública, sobretudo no que concerne 

a execução e desempenho governamental. Entende-se que é por meio dessa 

qualificação profissional que é possível transformar a realidade do setor público, 

dotando os indivíduos de conhecimentos técnicos capazes de serem implementados 

nas rotinas de trabalho de cada Órgão/Entidade. 

Nesse sentido, a partir das ações descritas no presente Plano de Capacitação, 

espera-se fortalecer a gestão para resultados no Rio Grande do Norte, 

estabelecendo e criando uma rede de atores comprometidos com a melhoria da 

gestão pública. 
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APÊNDICE A – Sites de Instituições 

Promotoras de Cursos a Distância 
 

 Centro Paula Souza – CPS - http://www.cps.sp.gov.br/ 
 

 Escola Nacional de Administração Pública – ENAP - 
http://www.enap.gov.br/ 
 

 Flennar Academy Treinamentos - 

http://www.cursou.com.br/informatica/ms-project-2016/ 

 

 Fundação Bradesco - https://www.ev.org.br/ 
 

 Fundação Getúlio Vargas – FGV - http://www5.fgv.br/fgvonline/ 
 

 Instituto Legislativo Brasileiro – ILB 
https://saberes.senado.leg.br/ 
 

 Instituto Nacional de Ensino a Distância – INEAD - 
http://www.inead.com.br/ 
 

 Veduca - https://veduca.org/courses 

 

 WR Educacional - https://www.wreducacional.com.br/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cps.sp.gov.br/
http://www.enap.gov.br/
http://www.cursou.com.br/informatica/ms-project-2016/
https://www.ev.org.br/
http://www5.fgv.br/fgvonline/
https://saberes.senado.leg.br/
http://www.inead.com.br/
https://veduca.org/courses
https://www.wreducacional.com.br/
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APÊNDICE B – Modelo de Formulário de 

Avaliação das Ações de Capacitação 
 

 

 

 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO 

Orientação 
Geral: 

O presente formulário deve ser respondido pelo participante da ação de capacitação 
e tem o objetivo de levantar informações sobre o grau de satisfação do respondente 
a cerca da ação realizada. As informações serão compiladas pelo Escritório Central 
de Projetos do Estado do Rio Grande do Norte e serão subsídios para aprimoramento 
da Frente de Contratualização de Resultados do Projeto GoveRNança Inovadora. 

 

Nome:  Órgão:  

  

Assinale o 
Tipo de 
Capacitação 
realizada: 

Curso a distância Curso presencial Visita Técnica 
Participação em 

Evento 

 

Nome do 
Curso/Visita/Evento: 

 Período:  

Instituição Promotora:  

 

ITENS QUESTÕES 
RESPOSTAS 

SIM PARCIAL NÃO 

1 A AÇÃO ATINGIU O SEU OBJETIVO    

2 O MATERIAL UTILIZADO FOI SATISFATÓRIO    

3 VOCÊ DIRIA QUE SEU APROVEITAMENTO NESTA AÇÃO FOI BOA    

4 
VOCÊ ACHA QUE PODERÁ APLICAR OS CONHECIMENTOS 
ADQUIRIDOS DURANTE A AÇÃO, NA SUA PRÁTICA PROFISSIONAL    

 

Você indicaria a outras pessoas a participação nesta ação? 
Sim (   ) Não (   )                                      Justifique. 
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Comentários opcionais (sugestões, pontos positivos e negativos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O campo abaixo é destinado para uma reflexão sobre possíveis aplicações do que foi aprendido 
na ação de capacitação para a atuação da Frente Contratualização de Resultados. Esse relato 
poderá ser compartilhado para subsidiar ajustes metodológicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


