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OBJETIVOS

O I Programa de Formação de Analistas de 
Sistemas de Informação — I FASI —, ministra
do pelo CDA— Centro de Desenvolvimento em 
Administração "Paulo Camillo de Oliveira 
Penna" da Fundação João Pinheiro, sobopatro- 
ci'nio do Ministério da Agricultura, visa desen
volver profissionais habilitados às funções de 
planejamento e coordenação das atividades de 
desenvolvimento de sistemas de informação nas 
organizações.

0  curso está estruturado em três subsistemas 
de ensino: Subsistema Básico, Subsistema 
Organizacional e Subsistema Processamento de 
Dados.

Estruturado por discipl i nas que i ncidem sobre 
temas gerais básicos de desenvolvimento dos 
Subsistemas Organizacional e de Processamento 
de Dados, o Subsistema Básico visa a homoge
neização dos participantes, face aos pré-requi
sitos para o desenvolvimento subsequente dos 
programas, bem como a sistematização de 
conhecimentos nas áreas de métodos quantita
tivos e teoria geral de sistemas. A formação 
efetiva, aos níveis comportamental e cognitivo, 
do analista de sistemas de informação terá lugar 
ao longo dos Subsistemas Organizacional e de 
Processamento de Dados.

O desenvolvimento do I FASI envolverá, em 
regime de dedicação exclusiva, sete meses con
tínuos de atividades letivas e complementares. 
O participante deverá estar preparado para 
envolvimento total num programa intensivo, 
onde os requisitos de participação situam carga 
horária semanal — aulas, estudos — não inferior 
a 50 horas.

Consequente ao desempenho do participan
te do I FASI, o Ministério da Agricultura pode
rá eventualmente contratá-lo após conclusão 
do programa.

O I Programa de Formação de Analistas de 
Sistemas de Informação tem como objetivo o 
desenvolvimento de analistas de sistemas de 
informação, capacitando-os a:
• Desempenhar papel inovador e instrumental 

face às atividades de planejamento e coorde
nação do desenvolvimento de sistemas de 
informação na organização;

• Reconhecer os sistemas básicos que compõem 
a organização;

• Identificar e desenhar os sistemas de informa
ção a se justaporem aos "sistemas-base" da 
organização;

• Atuar como agente de inovação, com impacto 
sobre os processos da mudança organizacional, 
a partir da percepção básica do papel regula
dor dos sistemas de informação sobre o fluxo 
da comunicação formal e informal;

'  Proceder à análise de viabilidade do desen
volvimento integrado e implantação dos 
sistemas de processamento de dados compo
nentes dos sistemas de informação.
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ESTRUTURA

PERFIL DO  FA R TO A N TE PROCESSO SELETIVO INSCRIÇÃO

0  currículo do I FASI envolve disciplinas 
básicas, disciplinas de especialização e seminá
rios sobre temas específicos.

Este conjunto, distribuído por três períodos 
letivos, está, assim, constituído:
'Subsistema Básico: Teoria Geral de Sistemas, 

Métodos Quantitativos I, Métodos Quanti
tativos II, Pesquisa Operacional.

'Subsistema Organizacional:Teoria das Organi
zações, Organização e Métodos, Comporta
mento Organizacional, Finanças, Seminário 
sobre Marketing de Serviços, Gerência de 
Projetos, Semina'rio sobre Setor Público de 
Agricultura.

'Subsistema Processamento de Dados: Siste
mas de Processamento de Dados, Sistemas de 
Informação, Tecnologia do Desenvolvimento 
de Sistemas de Processamento de Dados, 
Programas de Aplicação, Ciclo de Seminários 
sobre a Política Nacional de Processamento 
de Dados.

•

Graduados de nível superior, com currículo 
pleno de quatro ou mais anos, em escolas re
conhecidas pelo Conselho Federal de Educação, 
nasa'reas de Ciências Exatas, Engenharia, Ciên
cias Econômicas, Administrativas e Contábeis, 
Ciências Humanas, Ciências Sociais, Comu
nicação e Direito.

Os participantes serão selecionados, em 
âmbito nacional, através da aplicação de testes 
de conhecimentos e entrevistas.

O exame de seleção, a nível cognitivo, cons
tará das seguintes provas:
• Português: redação sobre tema fornecido no 

ato da prova;
• Inglês: compreensão de texto e/ou tradução;
• Maternatíca/Estatística: conhecimentos bási

cos de Estatística e de Matemática (1? e 2? 
grau), esta última incluindo tópicos de aritmé
tica, álgebra, geometria plana e gráficos;

• Atualidades: informação sobre assuntos eco
nômicos e sociais pertinentes aos ambientes 
nacional e internacional.

Serão classificados, preliminarmente, 60 
candidatos, os quais se submeterão, posterior
mente, a entrevistas, objetivando a seleção final 
de 30 elementos.

Para inscrição, o candidato deve apresentar 
a seguinte documentação:
• Prova de conclusão do curso superior;
• Duas fotografias 3 x 4  recentes.
OBS.: Os candidatos que estão se graduando 

em junho/78 poderão apresentar uma 
carta/atestado da Escola.

A documentação deve ser anexada â ficha 
de inscrição e encaminhada a um dos seguintes 
endereços:
• Ministério da Agricultura 

SEDEAD/SUPLAN -  I FASI 
Esplanada dos Ministérios 
Bloco 8 — 6? andar — Sala 602 
70000 -  Brasília -  DF
Fones: (061) 225-1082 e (061) 225-4755/R. 
346

• Centro de Desenvolvimento em Administração 
"Paulo Camillo de Oliveira Penna" 
Coordenação de Comunicação e Promoção 
-  I FASI
Alameda das Acácias, 70 — Pampulha 
30000 — Belo Horizonte — MG 
Fone: (031) 441-1133/R. 145 e 146



LOCAIS DOS EXAM ES

CUSTEIO CALENDÁRIO

LO CA L D O  CURSO 

PROFESSORES

Foram selecionadas as seguintes capitais 
para a aplicação dos testes e realização das 
entrevistas:
* Aracaju * Belo Horizonte * Belém
'  Brasília * Florianópolis '  Fortaleza
• Recife * Rio de Janeiro • São Paulo

O local dos exames será a Diretoria Federal 
de Agricultura de cada uma dessas capitais.

A opção do candidato, quanto ao local da 
seleção, deverá ser assinalada, em espaço apro
priado, na ficha de inscrição.

•

Uma vez que o programa envolve dedicação 
exclusiva, ao longo de seu desenvolvimento, 
os participantes receberão um auxílio-manuten
ção mensal (julho/78 a janeiro/79) no valor de 
Cr$6.000,00 (seis mil cruzeiros).

Será fornecido, ainda, almoço, bem como 
transporte (Centro/BH — Campus CDA/FJP — 
Centro /BH) para os dias úteis da semana.

Caberá ao participante selecionar e custear o 
hotel ou acomodações de sua conveniência 
durante o período de residência em Belo Hori
zonte.

Inscrições: até 14/06/78
Seleção (realização de exames escritos): 18/06/78 
Resultado preliminar (testes de conhecimento): 

23/06/78
Entrevistas: de 25/06 a 03/07/78
Resultado final : até 06/07/78
Divulgação do resultado fina l: 07/07/78
Matrículas: até 14/07/78
Início do 1? período letivo: 17/07/78
1? Recesso Escolar: de 04 a 08/09/78
Início do 2? período letivo: 11/09/78
2? Recesso Escolar: de 23/12/78 a 07/01/79
Início do 3? período letivo: 08/01 /79
Término das aulas: 02/02/79

O programa será desenvolvido no Centro de 
Desenvolvimento em Administração da Funda
ção João Pinheiro,em Belo Horizonte.

O CDA está localizado na Pampulha, dispon
do de instalações especialmente preparadas para 
proporcionar aos participantes dos programas, 
ambiente e recursos propícios ao desenvolvi
mento de um trabalho de alto nível.

Dispõe de salas de aula refrigeradas, três 
auditórios com cabines de tradução simultânea, 
salas de estudo para os participantes, restau
rante e uma biblioteca de, aproximadamente, 
8.000 volumes entre material de consulta e de 
empréstimo.

•

A responsabilidade pelo desenvolvimento do 
programa estará a cargo do Centro de Desenvol
vimento em Administração "Paulo Camillo de 
Oliveira Penna" da Fundação João Pinheiro.

Este, além do quadro próprio, mobilizará 
recursos humanos das demais diretorias da 
Fundação João Pinheiro, do Centro de Compu
tação da Universidade Federal de Minas Gerais 
-  CECOM/UFMG -  e do Setor Público Agrí
cola.
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FUNDAÇÃO  
JO Ã O  PINHEIRO

CEN TRO DE " ,, 
DESENVOLVIMENTO  

EM ADM INISTRAÇÃO  
«PAULO CAM ILLÒ  DE 

OLIVEIRA PENNA»

MINISTÉRIO 
DA AGRICULTURA 
SEDEAD/SUPLAN

A Fundação João Pinheiro faz parte do Sis
tema Estadual de Planejamento do Governo 
de Minas Gerais.

Criada em 1969, a Fundação João Pinheiro 
dedica-se a pesquisas e estudos aplicados nos 
campos da economia, da administração e da 
tecnologia básica e social, prestando serviços 
aos setores públicos e privados, nas áreas de pla
nejamento econômico e social e desenvolvi
mento de recursos humanos.

Para realizar este trabalho, a Fundação João 
Pinheiro conta com os seguintes departamentos: 
Diretoria de Planejamento, Diretoria de Progra
mas Públicos, Centro de Desenvolvimento Ur
bano e Centro de Desenvolvimento em Admi
nistração.

O Centro de Desenvolvimento em Adminis
tração "Paulo Camillo de Oliveira Penna" inte
gra a Fundação João Pinheiro como instituição 
voltada para o desenvolvimento de recursos 
gerenciais para a comunidade empresarial 
privada e pública.

Desde a sua criação em 1972, o CDA tem 
promovido programas de treinamento para 
administradores em vários níveis, bem como 
programas de especialização em administração 
em nfvel de pós-graduação.

Para assegurar-se da consecução de seus 
objetivos, o CDA conta com o trabalho de pro
fessores selecionados entre os melhores especia
listas brasileiros e estrangeiros, através de ins
tituições internacionais com as quais mantém 
convênio.

O Centro de Desenvolvimento em Adminis
tração da Fundação João Pinheiro está também 
capacitado a prestar consultoria institucional, 
efetuar diagnósticos e pesquisas no campo do 
desenvolvimento gerencial e a realizar progra
mas fechados especialmente planejados para 
atender ás empresas interessadas de maneira 
mais particular e especffica.

A atual administração do Ministério da 
Agricultura tem dinamizado o desenvolvimento 
de um processo de modernização do Setor Pú
blico Agrícola, que se manifesta através de três 
atividades interdependentes.

A primeira é a implantação do Sistema 
Nacional de Planejamento Agrícola, que apre
senta novas características: ser descentralizado 
e buscar o seu conteúdo na realidade das regiões 
e dos estados.

A segunda é a implementação dos Programas 
de Modernização Administrativa do Ministério 
da Agricultura e do Setor Público Agrícola, 
que, através de um modelo de mudança plane
jada, objetivam tornar as organizações mais 
flexíveis, auto-renováveis e adaptáveis às mu
danças do meio-ambiente.

A terceira é a realização do Programa de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos para 
o Sistema Nacional de Planejamento Agrícola, 
coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento 
Administrativo — SEDEAD/SUPLAN, que tem 
por missão formar técnicos capazes de operar 
o Sistema Nacional de Planejamento Agrícola 
e fortalecer o espírito de modernização que 
deve permear todos os órgãos do Ministério 
da Agricultura e do Setor Público Agrícola.

O I Programa de Formação de Analistas de 
Sistemas de Informação é patrocinado pelo 
Ministério da Agricultura, através de sua 
SEDEAD/SUPLAN.
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
SEDEAD/SUPLAN
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30.000 - Belo Horizonte - MG
Credenciamento no CFMO - n" 096



FICHA DE INSCRIÇÃO
(Preencher a máquina ou em letra de forma)

Nome___________________________
Endereço residencial_______________
Fone______________________ CEP
Data nascimento__________________
Formação acadêmica: a. Escola______
b. Área graduação_________________
Empresa em que trabalha__________
Cargo na empresa_________________
Endereço comercial_______________
Fone______________________ CEP

Cidade_____________________ Estado
Naturalidade_________________________

c. Data graduação

Cidade Estado

Setor empresarial: privado CU

Local do exame (assinalar o de sua escolha):

governamental [D econ. mista □

Aracaju □ Belo Horizonte □ Belém □

Brasília □ Florianópolis □ Fortaleza □

Recife □ Rio de Janeiro □ São Paulo □

Verso
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DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1. Pós-Graduação (listar quaisquer programas cursados e correspondentes a carga horária mínima de 150 horas letivas).

Programa Instituição Período

2. Experiência Profissional distar, se quaisquer, as dgas últimas posições ou atividades profissionais anteriores à atual)

Posição Instituição Período

3. Referências (listar três possíveis fontes de referência; incluir professores e/ou relações profissionais)

Nome Instituição Posição Endereço

Local e data

Assinatura do candidato


