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O CEA -  Curso de Especialização em Ad
ministração, ministrado pelo CDA — Cen
tro de Desenvolvimento em Administra
ção "Paulo Camillo de Oliveira Penna" 
da Fundação João Pinheiro, visa desen
volver técnicos, capacitando-os a assumir 
posições de alto nível nas organizações. 
O curso oferece em seu currículo básico 
uma visão global da tarefa administrati
va, da estrutura empresarial e da atuação 
das organizações no ambiente sócio-eco- 
nômico. Desenvolve, em seguida, cur
rículos de especialização nas áreas de 
marketing, finanças, administração geral, 
recursos humanos e produção.
A tecnologia educacional adotada no 
CEA inclui preleções, leituras, discussões 
de casos, "role-playing", seminários e tra
balhos em pequenos grupos, incidindo 
sobre a formação de administradores em 
sintonia com o ambiente brasileiro de 
negócios. 0  CEA tem dez meses de dura
ção, em tempo integral. O aluno deve es
tar preparado para dedicar-se ao curso 
cerca de 40 horas semanais de aula e de 
estudo.
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PROCESSO SELETIVO

O exame de seleção constará das seguin
tes 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 dis
tribuição de frequências;

. Conhecimentos Gerais.
Através desses exames serão selecionados 
60 candidatos. O CDA/FJP, não obstan
te, reserva-se o direito de chamar até 90 
candidatos para processo de entrevista 
e/ou análise curricular, para efeito de 
aprimoramento do processo seletivo, caso 
necessário.

PERFIL DO PARTICIPANTE

Graduados de nível superior, em escolas 
reconhecidas pelo Conselho Federal de 
Educação.



OBJETIVO

O CEA tem como objetivo geral preparar 
seus participantes pára o desempenho ge
rencial eficaz nas áreas de finanças, 
marketing, recursos humanos, produção 
e administração geral.

ESTRUTURA

O CEA será desenvolvido em 3 (três) mó
dulos: nivelamento, especialização e inte
gração.

O primeiro módulo — nivelamento — tem 
por objetivo a harmonização de conheci
mentos e linguagem com respeito à ad
ministração, desenvolvendo simultanea-

BOLSA

O candidato sem condições de manuten
ção durante o curso poderá solicitar con
cessão de bolsa mediante preenchimento 
de formulário próprio — fornecido pelo 
CDA — e apresentação, se for o caso, de 
declaração da empresa onde trabalha de 
que não seria patrocinado pela mesma.

Aqueles participantes cujos pedidos fo
rem deferidos receberão bolsa de manu
tenção, ao longo do programa.

O montante da ajuda concedida, a títu 
lo de bolsa, será parcialmente restituído 
ao CDA/FJP, após o término do progra
ma, e segundo condições especificadas no 
formulário próprio de solicitação.

TAXA DE PARTICIPAÇÃO

A Taxa de participação é de Cr$ 50.000,00.

Esta taxa poderá ser paga à vista, ou, al
ternativamente, em 24 (vinte e quatro) 
prestações mensais com período de carên
cia de 120 dias, a partir do término do 
programa.



mente massa crítica necessária e suficien
te para o estágio de especialização.

No segundo módulo — especialização —, 
o participante já se define pela concentra
ção de seu interesse, para efeito de apro
fundamento de conhecimentos e expe
riências de caráter prático. As áreas 
de concentração a serem oferecidas são 
as seguintes:

marketing
finanças
administração geral 
produção 
recursos humanos

Para o terceiro módulo — integração —, 
prevê-se o desenvolvimento de estudos e 
pesquisas associadas à formulação, im
plementação e avaliação da estratégia em
presarial, proporcionando ao participan
te uma visão compreensiva e sistêmica da 
dinâmica organizacional.

CALENDÁRIO

INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

Para inscrição, o candidato deverá apre
sentar os seguintes documentos:

. Curriculum Vitae (padronizado);

. Prova de conclusão de curso superior; 

. 2 fotografias 3x4 recentes; •

. Carteira de Identidade (xerox);

. Comprovante de pagamento de taxa de 
inscrição no valor de Cr$ 500,00. O 
pagamento deverá ser feito por cheque 
nominal à Fundação João Pinheiro.

As inscrições poderão ser feitas nos se
guintes locais:

. CDA/FJP — Alameda das Acácias, 70 - 
Pampulha - BH
Telefones: 441 -1133 -  441 -3735

FJP — Avenida João Pinheiro, 146 
12? andar - Divisão de Controle Fi
nanceiro - BH



FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

A Fundação João Pinheiro faz parte do 
Sistema Estadual de Planejamento do Go
verno de Minas Gerais. Criada em 1969, 
dedica-se a pesquisas e estudos aplicados 
nos campos da economia, da administra
ção e da tecnologia básica e social, pres
tando serviços aos setores público e priva
do, 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 Planejamen
to Social e Urbano e Centro de Desen
volvimento em Administração.

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 
EM ADMINISTRAÇÃO

O Centro de Desenvolvimento em Admi
nistração "Paulo Camillo de Oliveira 
Penna" integra a Fundação João Pinhei
ro como instituição voltada para o de
senvolvimento de recursos humanos para 
a comunidade empresarial privada e pú- 
biica. Desde a sua criação em 1972, o 
CDA tem promovido programas de trei
namento para administradores em vários 
níveis, bem como programas de especiali
zação em administração em nível de pós- 
graduação. Para assegurar-se da consecu
ção de seus objetivos, o CDA conta com 
o trabalho de«professores selecionados 
entre os melhores especialistas brasilei
ros.

CEBRAE-PNTE/CEAG-MG

O Centro Brasileiro de Apoio à Pequena 
e Média Empresa — CEBRAE é uma ins
tituição criada com a finalidade de cola
borar com o desenvolvimento das empre
sas brasileiras coordenando, a nível na
cional, a política do governo federal de 
assistência técnica gerencial.
Nos Estados, a execução de tal po líti
ca é delegada aos Centros de Apoio à 
Pequena e Média Empresa, os CEAG's.

O XI Curso de Especialização em Admi
nistração é patrocinado pelo CEBRAE.
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