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O Centro de Desenvolvimento 
em Administração "Paulo Ca- 
m illo de Oliveira Penna" 
(CDA) é uma unidade da 
Fundação João Pinheiro 
(FJP). Sua área de atuação 
compreende:

0 treinamento e desenvolvi
mento de recursos huma
nos;

0 consultoria e assessoria or
ganizacional;

0 desenvolvimento de recur
sos instrucionais associa
dos ao ensino de Adminis
tração e ciências correla
tas;

0  pesquisa e desenvolvimen
to no campo de adminis
tração e gerência;

0 aperfeiçoamento profissio
nal através de programas 
de pós-graduação.

Criado em 1971, o CDA/FJP 
já se apresenta como centro 
de excelência a nível nacio
nal e internacional: é o que 
atestam séus 6.000 ex-alunos 
de mais de 200 cursos de tre i
namento gerencial; os proje
tos internacionais; os 400 ex- 
alunos do Curso de Especia
lização em Administração 
(pós-graduação "lato sensu") 
e seus clientes, organizações 
públicas e privadas, no Brasil 
e no exterior.
Com um corpo técnico per
manente de 32 especialistas, 
o CDA/FJP encontra-se habi
litado a desenvolver quais
quer projetos de treinamento, 
consultoria e pesquisa no 
campo da administração pú
blica e privada.

C D A /FJP : centro de excelência a nível

Tecnologia para o treinamento à distãn

A metodologia de treinamen
to  de adultos à distância u ti
lizada no PTGE vem sendo 
desenvolvida pelo CDA/FJP 
desde 1980, com o apoio:

— da Secretaria de Estado do 
Planejamento e Coordena-



Administração localiza
das no interior do Esta
do.

Os cursos são planejados de 
acordo com necessidades de
tectadas na comunidade em
presarial, proporcionando res
postas objetivas e práticas às 
dificuldades de planejamento, 
direção, organização e contro
le de pequenas e médias em
presas.

O conteúdo a ser ministrado 
é distribuído, de acordo com 
suas características, pelos re
cursos instrucionais utiliza
dos: o vídeo-cassete, o mate
rial didático de apoio e os tra
balhos em grupo.

Através do vídeo-cassete são 
apresentados os principais 
conceitos e técnicas referen
tes ao curso e, ao mesmo tem
po, o aluno é incentivado a se 
aprofundar no assunto trata
do, através da leitura do ma
terial didático fornecido, tu
do sob a supervisão de um 
orientador de curso.

Problemas e exercícios são 
sugeridos de forma a que o 
participante, através de tra
balhos em grupo, venha a se 
beneficiar da experiência de 
seus colegas.

O participante é ainda incen
tivado a propor suas dúvidas 
e problemas ao especialista 
que gravou o curso em video
cassete: para isso, deve escre
ver ou telefonar à Central de 
Consultas mantida pelo CDA/ 
FJP. Além disso, ele pode 
contar com o apoio dos do
centes de faculdades de Ad-

>1 internacional

ção Geral de Minas Gerais 
(SEPLAN-MG)

— do Centro Brasileiro de 
Apoio à Pequena e Média 
Empresa (CEBRAE)

— e ainda com o vivo inte
resse de faculdades de



Pequena e média empresa, atenção especial do P T  GE

ministração associadas ao 
PTGE.

Entre as vantagens desta me
todologia, merecem destaque:

■ é garantido o acesso dos par
ticipantes a especialistas de 
reconhecida competência, 
através da Central de Con
sultas do CDA/FJP, sem 
qualquer custo.

■ o próprio participante ad
ministra o ritmo de apren
dizagem;

■ o custo do treinamento é 
mantido em nível mínimo, 
já que o participante só pa
ga pelo material didático 
de apoio que utiliza;

• todo o conteúdo dos cur
sos é analisado previamen
te, para maior objetividade 
e praticabilidade do treina
mento;

Para maiores informações:

# Central de Consultas
Coordenadoria de Tecno
logia Educacional 
Centro de Desenvolvimen
to em Administração da 
Fundação João Pinheiro 
Alameda das Acácias, 70 
Pampulha
30.000 - Belo Horizonte- 
MG
Tel: (031)441-1133 -
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O Projeto de Treinamento em Gestão Empresa
rial (PTGE) constitui esforço pioneiro realizado 
pelo CDA/FJP objetivando facilitar o acesso de 
empresas de pequeno e médio portes ao treina
mento de seus recursos humanos.

Principais características do PTGE:

cursos para treinamento de pessoal de empre
sas privadas, ministrados à distância por espe
cialistas, através de metodologia desenvolvida 
pelo CDA/FJP que enfatiza, como recursos 
instrucionais, o video-cassete, o material d i
dático de apoio e o trabalho em grupo;

custos mínimos para o participante, repre
sentados apenas pelo material didático de 
apoio, fornecido a preço de custo;

orientação no local de realização do curso, 
através do envolvimento de Faculdades e 
Escolas Superiores de Administração;

orientação à distância para problemas e di
ficuldades específicas dos participantes, atra
vés da Central de Consultas mantida pelo 
CDA/FJP para uso dos participantes,
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PTGE
Projeto de Treinamento em Gestão Empresarial 

Realização:
Fundação João Pinheiro 
Centro de Desenvolvimento 
em Administração "Paulo Ca
millo de Oliveira Penna" 
(CDA/FJP)

Apoio: Secretaria de Estado do Planeja
mento e Coordenação Geral de 
Minas Gerais

Centro Brasileiro de Apoio à Pe
quena e Média Empresa 
(CEBRAE)

Faculdades de Administração do 
Estado de Minas Gerais


