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A FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO foi ins
tituída nos termos da Lei 5.399, de 12 de de
zembro de 1969, e surgiu da conveniência de 
dotar o Estado de Minas Gerais de "organismo 
especializado capaz de realizar estudos e pes
quisas nos campos da economia, da administra
ção e da tecnologia básica social, necessários à 
correção dos obstáculos que se interpõem ao 
desenvolvimento sócio-econômico do Estado".

SUAS ÁREAS DE ATUAÇÃO INCLUEM:

I -  planejamento do desenvolvimento estadual, 
envolvendo estudo, pesquisa e programação 
econômico-social, inclusive estudo de oportuni
dade e investimento;

II -  estudo, pesquisa, divulgação e aplicação de 
métodos e técnicas de organização racional do 
trabalho e processamento de dados por siste
mas mecânicos e eletrônicos;

III -  ensino, por meio de cursos afins com as 
atividades contidas nos itens anteriores.

A Fundação João Pinheiro, por seu CENTRO 
DE DESENVOLVIMENTO EM ADMINISTRAÇÃO, tem 
na formação e no desenvolvimento de Recursos Huma
nos estratégias de ação voltadas para o aprimoramento 
das formas de gestão das organizações, sejam elas pri
vadas ou públicas.

Multiplicando estes esforços a partir de 1972, 
quando se estrutura o I CURSO DE ESPECIALIZA
ÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO - CEA, vem oferecer aos 
setores público e privado, para 1989, Cursos de Pós-Gra
duação e de Treinamento inseridos na realidade sócio- 
econômica do país, no sentido da busca de novas pers
pectivas face ao ambiente com o qual se trabalha e do 
qual fazem parte as organizações.

Além de Cursos Abertos, cujo processo seletivo 
alcança profissionais de formação interdisciplinar, a 
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO oferece linha de Cursos 
Fechados que poderão atender às especificidades organi
zacionais, de acordo com demandas que se apresentem, 
conjugando-se a formação de recursos humanos ao tra
balho de Consultoria Organizacional.



A Fundação João Pinheiro adota como objetivos 
gerais para a realização de seus cursos:

. Desenvolver a preparação teórico-prática de 
profissionais envolvidos na gestão das organizações.

. Fomentar a reflexão e o posicionamento crftico 
face à realidade política, econômica e social da qual são 
parte.

. Aperfeiçoar os profissionais no desempenho 
de funções gerenciais e técnico-administrativas.

. Promover o intercâmbio de experiências e prá
ticas gerenciais e técnico-administrativas.

A FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - CENTRO 
DE DESENVOLVIMENTO EM ADMINISTRAÇÃO, está 
credenciada no CFMO sob o número 096.

CORPO DOCENTE

Os Cursos da Fundação João Pinheiro são mi
nistrados por seus técnicos, especialistas nas diversas 
áreas, e por consultores cadastrados para docência pela 
Coordenação Geral de Cursos.

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO 
PÓS-GRADUAÇÃO LATO-SENSU

CARACTERÍSTICAS:
Visam à excelência técnica dos participantes, le

vando-os ao pleno domínio sobre os diferentes aspectos 
teóricos envolvidos em seu ramo de trabalho, e capacitando- 
os a propor e gerir iniciativas de mudanças para o desenvol
vimento de setores e instituições.

CLIENTELA:
Profissionais com funções e atividades de direção e asses- 
soramento superior.

ÁREAS:
-  Gestão Empresarial
. Finanças 
. Recursos Humanos 
. Marketing
. Organização, Sistemas e Métodos 
. Produção 
. Outros a definir



-  Gestão nos Setores Públicos Estadual e Municipal
. Planejamento 
. Orçamento e Finanças 
. Recursos Humanos 
. Material 
. Outros a definir

CARGA HORÁRIA: A partir de 360 horas

NÚMERO DE VAGAS POR TURMA:
Mínimo: 30 alunos 
Máximo: 35 alunos

PROCESSO SELETIVO:
-  Análise de curriculum vitae
-  Prova de Conhecimentos Gerais e Português (interpreta
ção de texto e redação)
-  Entrevista

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 2? semestre de 1989

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
A D M IN IS T R A Ç Ã O -CEA -  
PÓS-GRADUAÇÃO LATO-SENSU

CEA - XX - Diurno 
CEA - XXI - Noturno

CARACTERÍSTICAS:
Visa capacitar profissionais de formação diferencia

da a participarem ativamente na formulação e gestão de polí
ticas de desenvolvimento empresarial, em consonância com 
a realidade sócio-econômica e política do país e da região.

CLIENTELA:
Profissionais de nível superior em todas as áreas 

ÁREAS:

CEA XX - Diurno
-  Recursos Humanos

CEA XXI - Noturno
-  Finanças
-  Marketing
-  Organização, Sistemas e Métodos
-  Produção
-  Recursos Humanos

CARGA HORÁRIA: 393 horas

NÚMERO DE VAGAS POR TURMA:
Mínimo: 30 alunos 
Máximo: 40 alunos



PROCESSO SELETIVO:
-  Análise de curriculum vitae
-  Prova de Conhecimentos Gerais e Português (interpreta
ção de texto e redação)
-  Entrevista

PERÍODO DE REALIZAÇÃO:

CEA XX - Diurno -12  de junho a 14 de novembro de 1989 
CEA XXI - Noturno - 05 de junho de 1989 a 14 de fevereiro 
de 1990

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

CARACTERÍSTICAS:
Sua especialidade é o completamento, tanto hori

zontal quanto vertical, de determinada formação prévia, am
pliando o domínio da pessoa sobre área do saber e a corres
pondente capacidade de fazer.

CLIENTELA:
Profissionais de nível superior de formação diferenciada com 
interesse específico nas seguintes

ÁREAS:
. Finanças
. Informática Aplicada à Administração 
. Marketing
. Organização, Sistemas e Métodos 
. Produção 
. Recursos Humanos

CARGA HORÁRIA: 180 horas

NÚMERO DE VAGAS POR TURMA:
Mínimo: 20 alunos 
Máximo: 30 alunos

PROCESSO SELETIVO:
-  Análise de curriculum vitae
-  Revisão de conhecimentos
-  Entrevista

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 1g e 2^ semestres de 1989

CURSOS DE FORMAÇÃO

CARACTERÍSTICAS:
Visam a sedimentação de habilidades e atitudes 

com base em conhecimentos estruturados e sistematica
mente desenvolvidos. Podem incluir também a sistematiza-



ção teórica de práticas pré-existentes na experiência do pú
blico visado, dando a estas práticas um sentido de organiza
ção e reflexão critica.

CLIENTELA:
Profissionais com interesse específico nas seguintes 

ÁREAS:
. Desenvolvimento Urbano - Processo e Administração 
. Habilidades Gerenciais Básicas 
. Metodologia do Ensino Superior 
. Auditoria Básica 
. Outras a definir

CARGA HORÁRIA:
Modalidade básica: 70 horas 
Modalidade avançada: 120 horas

NÚMERO DE VAGAS POR TURMA:
Mínimo: 20 alunos 
Máximo: 30 alunos

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 1? e 29 semestres de 1989

CURSOS E SEMINÁRIOS DE ATUALIZAÇÃO

CARACTERÍSTICAS:
Cingindo-se ao domínio do conhecimento e da in

formação, visam reciclar pessoas em qualquer posição fun
cional, pondo-as a refletir sobre inovações em suas respecti
vas áreas ou sensibilizando-as para mudanças em seu am
biente.

CLIENTELA:
Profissionais com interesses específicos nas seguintes 

ÁREAS:
. Administração Municipal 
. Administração Empresarial 
. Educação 
. Informática 
. Sistema Tributário
. A Nova Constituição e suas diversas áreas de implicação 
. Análise de Conjuntura 
. Política Econômica 
. Outras a definir

CARGA HORÁRIA: Até 35 horas

NÚMERO DE VAGAS POR TURMA:
Mínimo: 15 participantes 
Máximo: variável conforme o evento

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 15 e 2® semestres de 1989



INFORMAÇÕES/INSCRIÇÃO/
LOCAL DE REALIZAÇÃO:

F U N D A Ç Ã O  J O Ã O  P IN H E IR O
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EM ADMINISTRAÇÃO 
CDA
COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS

Alameda dos Oitis ne 190 
São Luiz/Pampulha 
31 270 - BELO HORIZONTE - MG 
Telefones: (031) 441 1133 ramal 151 
443 3596
Telex: 31 1302 FJPI
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MINAS GERAIS
OESTADO EFICIENTE


