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O CEA — Curso de Especialização em 
Administração, ministrado pelo CDA — 
Centro de Desenvolvimento em 
Administração "Paulo Camillo de Oliveira 
Penna" da Fundação João Pinheiro, visa 
desenvolver técnicos, capacitando-os a 
assumir posições de alto nível nas 
organizações. O curso oferece em seu 
currículo básico uma visão global da tarefa 
administrativa, da estrutura empresarial e 
sua atuação no ambiente sócio-econômico. 
Desenvolve, em seguida, currículos de 
especialização nas áreas de marketing, 
finanças e administração geral e recursos 
humanos.
A tecnologia educacional adotada no CEA 
inclui preleções, leituras, discussões de 
casos, "role-playing", seminários e

• Estrutura
0  programa do CEA envolve disciplinas 
básicas, disciplinas de especialização e 
seminários sobre temas específicos. Este 
conjunto se distribui em três períodos 
(termos). No primeiro e segundo termos, 
são dadas as disciplinas básicas e de 
iniciação à especialização. O terceiro termo 
é dedicado à especialização em áreas 
funcionais, incluindo estudos sobre Política 
e Estratégia Empresarial. Primeiro termo: 
Processos Administrativos, Economia, 
Matemática (incluindo Matemática 
Financeira), Estatística, Contabilidade 
Financeira e Gerencial, Seminário sobre 
Direito Empresarial, Seminário sobre 
Sistemas de Informações gerenciais. 
Segundo, termo: Administração

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 planejamento 
econômico e social e desenvolvimento de 
recursos humanos. Para realizar este 
trabalho, a Fundação João Pinheiro conta 
com os seguintes departamentos:
Diretoria de Planejamento, Diretoria de 
Programas Públicos, Centro de 
Desenvolvimento Urbano e Centro de 
Desenvolvimento em Administração.

• Centro de Desenvolvimento 
em Administração "Paulo 
Camillo de Oliveira Penna”



trabalhos em pequenos grupos, incidindo 
sobre a formação de administradores em 
sintonia com o ambiente brasileiro de 
negócios. 0  CEA tem dez meses de duração, 
em tempo integral. 0  aluno deve estar 
preparado para dedicar-se ao curso cerca de 
60 horas semanais de aula e de estudo.

• Objetivos
O CEA tem como objetivo preparar seus 
participantes para o exercício efetivo da 
tarefa administrativa, capacitando-os a:

• Identificar oportunidades;
’ Utilizar recursos;
• Organizar e controlar informações;
• Selecionar e motivar pessoal;
•Tomar decisões;
• Atingir objetivos;
• Avaliar resultados.

Os participantes do CEA aprendem a 
desenvolver os conceitos e habilidades 
necessárias ao engajamento positivo nestas 
atividades e a aplicar este conhecimento a 
diversos tipos de organizações.

Mercadológica, Administração da Produção, 
Administração Financeira, Pesquisa 
Operacional em Administração, 
Comportamento Organizacional, Política 
Econômica.
Terceiro termo:
— Àrea de Administração Geral e Recursos 
Humanos: Administração de Recursos 
Humanos, Organização e Métodos, Teoria 
das Organizações, Seminário sobre 
Legislação Trabalhista.
— Área de Finanças:
Administração do Capital de Giro, 
Orçamento de Capital, Planejamento e 
Controle Financeiro, Seminário sobre 
Legislação Tributária.
— Àrea de Marketing:
Gerência de Produtos, Administração da 
Promoção, Pesquisa Mercadológica, 
Seminário Avançado em Marketing.

• Fundação João Pinheiro
AFundação João Pinheiro faz parte do 
Sistema Estadual de Planejamento do 
Governo de Minas Gerais. Criada em 1969, 
a Fundação João Pinheiro dedica-se a

O Centro de Desenvolvimento em 
Administração "Paulo Camillo de Oliveira 
Penna" integra 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 nível 
de pós-graduação. Para assegurar-se da 
consecução de seus objetivos, o CDA conta 
com o trabalho de professores selecionados 
entre os melhores especialistas brasileiros e 
estrangeiros, através de instituições 
internacionais com as quais mantém 
convênio. O Centro de Desenvolvimento 
em Administração da Fundação João 
Pinheiro está também capacitado a prestar 
consultoria institucional, efetuar 
diagnósticos e pesquisas no campo do 
desenvolvimento gerencial e a realizar 
programas fechados especial mente 
planejados para atender às empresas 
interessadas de maneira mais particular 
e específica.



Perfil do participante
Graduados de nfvel superior, em escolas 
reconhecidas pelo Conselho Federal de 
Educação.

Processo seletivo
0  exame de seleção constará das seguintes 
provas:
• Português: redação;
• Inglês: compreensão de texto;
' Matemática (primeiro e segundo graus): 
aritmética, álgebra, geometria plana, 
áreas e volumes e gráficos;

• Estatística: medidas estatísticas e 
distribuição de frequência;

• Conhecimentos gerais.
A comissão de Seleção levará em 
ccnslderacão basicamente três fatores:

durante o curso poderá solicitar concessão 
de bolsa mediante preenchimento de 
formulário próprio — fornecido peloCDA 
— e apresentação, se for o caso, de 
declaração da empresa onde trabalha de 
que não seria patrocinado pela mesma.

Aqueles participantes cujos pedidos forem 
deferidos receberão bolsa de manutenção, 
ao longo do programa.

A taxa de participação poderá ser paga à 
vista, ou, alternativamente, em 24 (vinte 
e quatro) prestações mensais com período 
de carência de 120 dias, a partir do término 
do programa.

O montante da ajuda concedida, a títu lo  de 
bolsa, será parcialmente restituído ao

Nos estados, a execução de tal política é 
delegada aos Centros de Apoio à Pequena e 
Média Empresa, os CEAG's.

O X Curso de Especialização em 
Administração é patrocinado pelo 
CEBRAE, através de seu Programa 
Nacional de Treinamento de Executivos - 
PNTE.

Professores
— Ângela Spesiali Aroeira
— Antônio Maria da Silveira (+)
— Carlos Jorge Magalhães Ferreira
— Elio Lage (+)
— Fernando de Sá Andrade
— José Carlos Costa Oliveira (+ + )
— José Maria Fernando Medina
— José Pedro da Fonseca



• Provas de conhecimento;
• Experiência profissional;
• Vinculação institucional (o CDA tem 

especial interesse em que candidatos 
indicados e custeados por empresas 
participem do CEA).

Os cinquenta primeiros classificados
nas provas serão chamados para entrevistas
através das quais serão escolhidos trinta.

Documentação
Para inscrição, o candidato deverá
apresentar os seguintes documentos:

• Curriculum Vitae (padronizado);
• Prova de conclusão de curso superior;
• 2 fotografias 3 x 4  recentes;
• Carteira de Identidade (Xerox 

autenticada);
• Comprovante de pagamento da taxa de 

inscrição no valor de Cr$300,00. O 
pagamento deverá ser feito por cheque 
nominal à Fundação João Pinheiro.

Taxa de participação e bolsas
A taxa de participação é de Cr$36.000,00.
O candidato sem condições de manutenção

CDA/FJP, após o término do programa, e 
segundo condições especificadas no 
formulário próprio de solicitação.

Calendário

EVENTOS DATAS

Inscrição ....................... Até 02/02/79
Seleção..........................05 e 06/02/79
Resultado Preliminar . .12/02/79
Entrevistas.................... 13,14 e 15/02/79
Resultado Final.............19/02/79
Matrícula....................... 20, 21 e 22/02/79
Início das A ulas.......... 05/03/79
Término do Curso . . . .21/12/79

CEBRAE/PNTE - CEAG/MG
O Centro Brasileiro de Apoio Gerencial à 
Pequena e Média Empresa - CEBRAE, é 
uma instituição criada com a finalidade de 
colaborar com o desenvolvimento das 
empresas brasileiras, coordenando, a nível 
nacional, a política do governo federal de 
assistência técnica gerencial.

— Laffayette Rodrigues (+)
— Lauro Mariano Miranda Mello
— Luiz Aureliano Gama de Andrade (+)
— Luiz Cláudio Junqueira Henrique
— Marcos Inácio Araújo e Oliveira (+)
— Mituo Ishihara
— Onaldo Janotti (+)
— Paulo Vasconcellos Filho
— Ricardo Rodrigues Barbosa (+ + )
— Roberto Uchôa Costa
— Rodolfo Koeppel (+)
— Tarcísio Afonso (+ + )
— Wagner Martins (+)
— Walter Passos (+)
— Wellington Gaia
— Wendell Afonso Teixeira
— WillianS. Penido Vale

(+) Professor Visitante 
(+ +) Em treinamento no Exterior

Além dos docentes listados acima, 
contam-se outros especialistas vinculados 
à Fundação João Pinheiro e às Comunidades 
Empresarial e Acadêmica de interesse.



A )  FüNcIaÇÃO JOÃO pínFieíro
Centro de Desenvolvimento em Administração 
“ Paulo Camillo de Oliveira Penna”
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral
Alameda das Acácias, 70 - Pampulha
Fone: (031) 441.1133 Telex: (031) 1302
30000 - Belo Horizonte - MG
Credenciado no CFMO - n° 096

Centro Brasileiro de Apoio Gerencial à 
Pequena e Média empresa/
Programa Nacional de Treinamento 
de Executivos.


