
Apresentação de encerramento do 
exercício 2016 

Desenho: Galileu Reis 



ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL 



+ de 2.570 seguidores 

+ de 90 posts 
[Média mensal: 8] 

+ de 10.100 seguidores 

+ de 128 posts 
[Média mensal: 11] 

88 matérias distribuídas  
para a imprensa  
[Média mensal: 8] 

144 atendimentos à imprensa 
[Média mensal: 13] 

Assessoria de Comunicação Social  - Janeiro a Novembro |2016 

827 atendimentos via Fale Conosco 
[Média mensal: 75] 

3 atendimentos  via Serviço de 
Informações ao Cidadão  
[Lei de Acesso à Informação ] 

204 comunicados [Média mensal: 19] 

54 Notícias Internas [Média mensal: 5] 

 

+ de 300 notícias veiculadas citando a FJP 
[Levantamento parcial em impressos e sites] 
[Média mensal: 27] 

25 programas até novembro 
[semanal / início  em junho de 2016] 



Assessoria de Comunicação Social  -  Boletins eletrônicos |2016 

8 edições [boletim mensal de circulação interna] 

2 edições [boletim semestral de circulação interna] 

42 edições [boletim semanal de circulação interna] 

7 edições [boletim mensal / início em maio de 2016] 

Total de acessos: 15.528 

[Média de acessos/mês: 2.218] 



Propostas da ACS para 2016 

• Participação em reuniões semanais dos diretores 
 

• Reforçar importância de se reconhecer o Manual do 
Conhecimento 
 

• Solicitações deverão ser feitas por e-mail 
 

• Atendimento à imprensa nos dias de lançamento, 
inclusive após as 17:00 horas 
 

• Submeter projeto à FAPEMIG para possibilitar aquisição 
de equipamentos 



ATI 

Assessoria de Tecnologia da 

Informação 



Entregas de 2016 

Projetos de autoria e desenvolvimento da ATI 

Sistema Acadêmico da 

Escola de Governo 

Sala de Situação 

Gabinete do 

Governador e 

Prodemge 

Sistema emissor de 

DAES 
IMRS.FJP.MG.GOV.BR  

Repositório Digital de 

Monografias 

Webservice Diário do 

Comércio 

Sistema de controle de 

veículos cadastrados - 

GLM 

Análise Swot da 

unidade 

Atualização de sistema 

operacional de todos os 

acess points da rede 

Wireless 

Produção de um novo 

servidor de proxy para 

melhorar o acesso a 

internet da FJP em 

2017 

Manual de práticas para 

gestão de patrimônio e 

dispositivos móveis 

Criação de um proxy 

reverso para reduzir o 

tempo de resposta nas 

solicitações de acesso 

externo a sites 

Atualização do acervo 

de fitas de backup para 

aumento da 

rotatividade de rotinas. 

Gerenciamento de 

tarefas das equipes por 

meio de taskboards e 

medição de 

produtividade 

Ampliação da banda 

larga da FJP de 34 para 

60 MB 

Melhorias na Banda 

Larga para uso de vídeo 

conferência 

Novos sites da FJP 

Novo Sistema de 

Gestão de Processos da 

Procuradoria 



Propostas da ATI para 2016 

• Padronização do Parque 
 

• Normatização ISSO 27001 
 

• Central Elétrica de Contenção 
 

• Ergonomia e Informática 
 

• Ar condicionado central 
 

• Conselho Editorial da FJP 
 

• Gerenciador Eletrônico de Documentos  E Processos 



ASSESSORIA DE GESTÃO DO 
CONHECIMENTO 



PCRH - Valores Recomendados no POA por Modalidade 

Modalidade 

POA 2015 POA 2016 

Valor  
(R$1,00) 

Part. 
(%) 

Valor  
(R$1,00) 

Part. 
(%) 

Treinamento Especial via Contratação de Pessoa Física (HTF)        186.445,00  23,0%    323.079,45  41,5% 

Treinamento Especial via Contratação de Pessoa Jurídica (HTJ)        195.090,00  24,0%  111.750,00  14,0% 

Bolsa de Pesquisador Visitante (HBV)        403.200,00  49,0%  346.500,00 44,5% 

Estágio Técnico Científico no País ou no Exterior (HET)          32.581,50  4,0%                     -    - 

Total  817.316,50  781.329,45  



Fapemig – Outras Modalidades de Fomento Vigentes 
(exceto PCRH)  

Modalidade 
POA 2015 POA 2016 

Qtde. 
Valor Descentralizado 

para a FJP (R$ 1,00) 
Qtde. 

Valor Descentralizado para a 
FJP (R$ 1,00) 

Demanda Universal 3     93.353,65  2 41.621,58 

Programa Pesquisador Mineiro 1         24.000,00  1 12.000,00 

Bolsa de Incentivo à Pesquisa e ao Desenvolvimento 
Tecnológico, Destinada a Servidor Público Estadual 

22 289.800,00  11 14.6940,00 

Aquisição de livros 1   35.708,40  - - 

Participação Individual Em Evento no País  - - 2 2.500,00 

Participação Individual Em Evento  no Exterior - - 1 3.223,60 

Organização de Eventos Técnicos-Científicos 1       14.070,00  1 10.096,80 

Participação Coletiva em Evento Técnico e Científico 1          8.315,00  1 6.000,00 

Apoio a Projetos de Extensão em Interface com Pesquisa 1      11.182,50  - - 

DataViva 1      80.602,24  - - 

Bolsa de Pesquisador Visitante - - 1 18.165,00 

Estágio Técnico Científico - - 1 17.045,70 

Bolsa de Iniciação Científica em Administração Pública – 
BICAP 

- - - 2.856.084,00 

Total -   557.031,79  3.735.893,80 

* Conforme informações do Departamento de Planejamento da Fapemig 



Radar da Pesquisa 



Textos para Discussão 

Link de acesso: 
http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/2013-07-30-14-05-47/134-
uncategorised/3692-textos-para-discussao  
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Propostas da AGC para 2016 

• Páginas Amarelas e Azuis da FJP 
 

• Repositório institucional 
 

• PCRH 
 

• Revisão e disseminação de modelos de documentos técnicos e científicos 
 

• Fortalecimento da marca FJP (ISSN, ISBN) 
 

• Conselho Editorial da FJP 
 

• Radar da Pesquisa FAPEMIG 
 

• Reestruturação do site e da intranet da FJP 
 

• Criação do Núcleo da Inteligência 
 

• Desenvolvimento de solução tecnológica para perenizar, monitorar e publicisar 
os sistemas e bases de dados da FJP 



ASSESSORIA TÉCNICA DA 
PRESIDÊNCIA 



• Coordenação e operacionalização das atividades do 
Conselho Curador da FJP 
 

• Acompanhamento das ações relacionadas aos Relatórios de 
Auditoria e Notas Técnicas 
 

• Ordenação de Despesas, com ênfase na proposição de 
adequação de fluxos e processos, quando necessário 
 

• Condução de processos administrativos relativos 
a  fornecedores 
 

• Validação dos atos normativos internos 
 

• Assessoramento à Presidência no controle de propostas 
técnicas e projetos em negociação na FJP 
 



• Supervisão e coordenação administrativa, orçamentária e financeira das 
Unidades Administrativas da Presidência 
 

• Coordenação das ações institucionais relacionadas à Responsabilidade 
Social e Ambiental 
 

• Elaboração de projetos estruturais e de sustentabilidade da FJP 
 

• Coordenação Executiva do Projeto “Plano de Desenvolvimento para o 
Vale do Jequitinhonha” 
 

• Atendimento de demandas originadas no Serviço Eletrônico de 
Informação ao Cidadão (E-SIC), juntamente com a ACS 
 

• Coordenação de treinamentos no âmbito do PCRH 
 

• Elaboração de atos normativos e notas técnicas sob demanda da 
Presidência 
 

• Participação no Grupo de Trabalho de Apoio aos Municípios (GTAM) 
 

• Câmara Técnica de Economia e Inovação, em apoio ao Comitê 
Interfederativo (CIF), no equacionamento dos impactos causados pelo 
desastre ambiental da Samarco em termos econômicos e regionais 
 



Propostas da ATP para 2016 

• Participação nos Planos para os Territórios de 
Desenvolvimento Integrado 
 

• Participação no GTAM 
 

• Implementação de ações previstas no POA 
 

• Participação no Plano de Energia e Mudanças 
Climáticas de Minas Gerais 
 

• Participação no Projeto Plantando o Futuro 



BIBLIOTECA PROFª MARIA 
HELENA DE ANDRADE 



• Documentos cadastrados: 1446 
 

• Revisão e normalização: 11 documentos (2480 laudas) 
 

• Elaboração da proposta gráfica para as publicações Monitor 
FJP/CEI e Texto para discussão/EG 
 

• Participação em cursos e palestras: 14  
 

• Total de empréstimos: 9.574 documentos 
 

• Consulta: 4322 documentos 
 

• Documentos inseridos na Biblioteca Digital: 209 
 

• Acessos: 20990 (4068 a mais em relação ao ano de 2015) 
 

• Itens inseridos no Repositório: 209 (851 acessos) 

 



• Documentos avaliados, higienizados, classificados e 
acondicionados: 5,52 metros lineares, equivalentes a 40 caixas 
box com aproximadamente 10 doc 
 

• Fotos , Folders e jornais: restauração de aproximadamente 350 
fotografias e boletins da ACS. 
 

• Cooperação técnica: 

  Minas em diálogo: parceria com SECCRI 

 Implantação gestão de documentos/Escola de Saúde Pública 
 

• Formação grupo de estudos para avaliação de documentos 
Acadêmicos da EG 
 

• Cursos PCRH: Apresentação de originais 

Elaboração de relatórios técnicos 

Catalogação 

 



Propostas da Biblioteca para 2016 

• Projeto endogernamental: Preservação e 
processamento digital do acervo documental 
de caráter técnico-científico de posse da FJP 
 

• Revista FJP 
 

• Páginas amarelas e azuis da FJP 
 



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 
(AUDITORIA) 



• Acompanhamento da efetividade das 
recomendações 
 

• Orientação e acompanhamento dos trabalhos 
das comissões responsáveis por processos 
administrativos e tomada de contas especial 
 

• Atendimento das demandas da Controladoria 
Geral do Estado 
 

• Atendimento das demandas das unidades 
administrativas da FJP 

 
 



Propostas da Auditoria para 2016 

• Atendimento normativo do TCE 
 

• Apuração de denúncias 
 

• Correição administrativa 
 

• Tomada de contas especial 
 

• Monitoramento de processos de compras 
 

• Avaliação da efetividade dos processos 
 



PROCURADORIA 



• Análise e elaboração de minutas de contratos, 
convênios, editais, licitações, sindicâncias, 
processos administrativos, portarias, instruções 
normativas e atos diversos do Presidente 
 

• Auxílio à Comissão de Licitação, à Comissão de 
Gestão da Informação, à Comissão de Carreira, 
entre outras 

 

• Elaboração de 335 Pareceres/Notas Jurídicas 
 

• Recuperação de crédito em favor da FJP em 2016 
na ordem de aproximadamente R$700.000,00 
(setecentos mil reais) 
 
 
 



Propostas da Procuradoria para 2016 

• Aprimoramento dos fluxos dos processos 
 

• Definição da atuação dos CAFs 
 

• Definição do objeto e motivação dos atos 
administrativos 
 

• Otimização dos prazos e processos internos 
 

• Aprimoramento da comunicação 
 



DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, 
GESTÃO E FINANÇAS 



• Bolsas de estudo para todos os colaboradores: Não realizado 
(inexistência de orçamento) 
 

• Reserva de vagas nos cursos da EG para colaboradores da 
FJP:  Disponibilizar entre 10% e 30% das vagas de cada curso 

 

• Parcerias e convênios com outras instituições de ensino 
superior: não realizado 

 

• Cursos para os servidores: até o momento, parceria com o 
CEU (UFMG) 
 

• Valorização dos servidores: algumas ações já em curso 
(eventos de confraternização, responsabilidade social, 
assistência ao servidor, negociação da GFPE, Dia da Beleza 
durante a semana do servidor) 



• Melhorias remuneratórias para todos os colaboradores: 
possibilidade de melhoria na carreira para MGS (não 
realizado); Melhoria salarial para os servidores de 
recrutamento amplo (não realizado); revisão da estrutura de 
distribuição de funções e gratificações, possibilitando a 
valorização por mérito (não realizado) 
 

• Banco de talentos: conciliação de vagas e demandas de 
realocação (em realização – banco de currículos) 

• Vale transporte ou ajuda de custo para transporte (não 
realizado) 

• Possibilidade de convênio com outros planos de saúde 
corporativos com descontos para todos os colaboradores: 

(Atribuição passou para Comissão INTEGRAR) 

 



• Convênios com clubes, farmácia, academia, clínicas de 
fisioterapia: (apenas CEU – atribuição passou para Comissão 
INTEGRAR) 
 

• Vale cultura: subsídio para a realização de atividades 
culturais (apenas CEU– atribuição passou para Comissão 
INTEGRAR) 
 

• Reajuste do valor do Vale Refeição (política central da 
SEPLAG desde novembro de 2016) 
 

• Revitalização das áreas externas para a criação de espaços 
de convivência; criação de um espaço adequado para o 
fumódromo; e plantio de árvores frutíferas nos jardins 
(Revitalização dos jardins com apoio financeiro da 
Associação da FJP, iniciado em novembro/2016 e aquisição 
de tela de sombreamento para implantação de viveiro) 

 



• Criação de creche e colônia de férias para os filhos dos 
colaboradores: (Atribuição passou para Comissão INTEGRAR) 
 

• Criação de Horta solidária por meio de parcerias 
 

• Criação de um grupo de corrida com orientação e 
acompanhamento: (Atribuição passou para Comissão 
INTEGRAR) 
 

• Disponibilização de atendimento médico, odontológico, 
psicológico e fisioterapêutico. (Atribuição passou para 
Comissão INTEGRAR) 
 

• Ergonometria: adequação do espaço do trabalho, do 
mobiliário e dos movimentos 
 

• Espaço para confraternizações internas (sugestão: espaço da 
antiga gráfica, hoje ocupada com arquivos) 



• Implantação da Ginástica Laboral: (Atribuição passou 
para Comissão INTEGRAR) 
 

• Melhoria da sala dos motoristas 
 

• Programa de cessação do tabagismo: (Atribuição 
passou para Comissão INTEGRAR) 
 

• Programa de preparação para a aposentadoria 
programada 
 

• Redução da carga horária (7h) 
 

• Sala de convivência: ampliação das possibilidades de 
uso do espaço e melhoria de sua estrutura 



Instituto de Geoinformação 
e Tecnologia 



• Entrega da certidão com a demarcação das atuais instalações 
do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, para cálculo de 
distribuição de ISSQN e ICMS para Confins e Lagoa Santa 
 

• Elaboração de 149 certidões de pertencimento municipal 
para registros cartoriais, cálculo de distribuição de ICMS, 
dentre outras finalidades 
 

• Atuação na criação de 21 distritos, dentre outras finalidades, 
visando à ampliação da rede de telefonia celular a ser 
implantada pelo Programa Minas Comunica II nas Vilas 
(sedes distritais) de Minas Gerais 
 

• Disseminação do uso das ortofotos em escala de 1:10.000, 
resolução de 0,40 metro e modelos digitais de superfície do 
sul da RMBH, em área de 4.817,83 km2 

 

 

 



Diretoria de Estatística e 
Informações 



• Balança Comercial 
 

• Boletim de Conjuntura Econômica de Minas Gerais 
 

• Estudo da Cadeia Produtiva Indústria da Moda em Minas 
Gerais 
 

• Diagnóstico sobre Juventude em Minas Gerais 
 

• Monitor Fundação João Pinheiro Comércio Internacional 
 

• Perfil de Minas Gerais 
 

• Produto Interno Bruto 
 

• Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento 
 

• Tabela de Recursos e Usos 
 

• Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha 

 

 

 

 

 



Propostas da Diretoria de Estatística e 
Informações para 2016 

• Buscar fontes de financiamento permanente 
para as pesquisas 
 

• Criação de Grupo de Trabalho para elaborar 
proposta de Implantação de estrutura 
organizacional por Núcleos 
 

• Ampliar a utilização de cursos e treinamentos 
 

• Criação do Núcleo de Inteligência Informacional 
 

• Criação do Núcleo de Métodos e Qualidade de 
Pesquisa de Campo 



DIRETORIA DE ESTUDOS DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 



• Plano de Desenvolvimento do Vale do 
Jequitinhonha 
 

• Avaliação das Regiões Imediatas IBGE 
 

• Atlas do Desenvolvimento Humano 
 

• Radar IDH Regiões Metropolitanas 
 

• Lei Robin Hood 
 

• IMRS 
 

• Perfil Municipal 
 

• Plano Diretor (Tiradentes, Paraisópolis e 
Carrancas) 
 

• Plano Estratégico BH 2030 



• Diagnóstico das crianças e adolescentes do 
município de Campo Belo 
 

• Avaliação dos projetos do 9º prêmio Prefeito 
Empreendedor, do SEBRAE 
 

• Diagnóstico socioeconômico das trabalhadoras 
do campo 
 

• Política Comunitária e Cultura Policial na Polícia 
Militar de Minas Gerais 
 

• Parceria Público-Privada no Sistema Prisional: a 
experiência de Minas Gerais 
 

• Participação no Sintonia Pública 
 
 



Propostas da Diretoria de Estudos e 
Políticas Públicas para 2016 

• Reestruturação administrativa e organizacional 
 

• Atualização teórica e metodológica 
 

• Complementação e consolidação de equipes por 
atividade temática 
 

• Infraestrutura tecnológica: gestão de dados 
 

• Criação de publicações para divulgação de 
produtos 



DIRETORIA DE ESTUDOS EM CULTURA 
TURISMO  E ECONOMIA CRIATIVA 



• Do governo econômico e policial da província 
 

• Dicionário da língua brasileira 
 

• Estatísticas Públicas no Estado de Minas Gerais 
 

• Fundação João Pinheiro: 50 Anos de História e Memória 
 

• Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo 
 

• Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha  
 

• Seminário para Elaboração do Plano Estadual da Economia 
Criativa 
 

• História da Produção de Café na Região das Matas de Minas  

 



ESCOLA DE GOVERNO 



• Planejamento estratégico da Defensoria Pública de Minas 
Gerais 
 

• Plano de desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha 
 

• Dimensão Segurança Pública do IMRS 
 

• CAPACITA SUAS municípios mineiros 
 

• Sistemas de projeções e estimativas populacionais 
 

• Diagnóstico das mulheres no campo 
 

• Participação social, movimentos sociais e ação coletiva em 
Belo Horizonte 

 



• Índice de priorização de investimento financeiro na atenção 
primária de saúde nos municípios brasileiros 
 

• Programa Mais Médicos: uma análise da oferta e cobertura 
dos serviços da atenção primária nos municípios brasileiros 
 

• Análise do perfil dos prefeitos eleitos em relação às 
principais iniciativas de governo eletrônico presentes nos 
respectivos governos municipais em 2009 e 2012 
 

• Integração de benefícios e serviços para a população 
vulnerável: os desafios da proteção integral 
 

• Desempenho e equidade da atenção primária nas redes de 
atenção à saúde: uma abordagem sob a perspectiva da 
gestão pública 

 



• Percursos: Trajetórias profissionais de egressos do Curso 
Superior de Administração Pública da Escola de Governo da 
Fundação João Pinheiro 
 

• Federalismo y relaciones intergubernamentales en los 
estados federados: los casos de Mexico y Brasíl 
 

• Bridge: building resilience in a dynamic global economy: 
complexity across scales in the Brazilian food-water-energy 
nexus 
 

• As políticas sociais, os conflitos federativos e a equidade em 
educação: o caso do FUNDEB e seus efeitos em Minas Gerais 
 

• Curso de Especialização em Gestão Estratégica de Segurança 
Pública – CEGESP/2016 

 



• Curso de Especialização em Administração Pública, 
Planejamento e Gestão Governamental (CEAPPGG) 
 

• Curso de Especialização em Gestão Estratégica de Defesa 
Civil – CEGEDC (curso para capitães do CBMMG) 
 

• Curso de Especialização em Planejamento Estratégico e 
Políticas Públicas e Defesa Civil- CGEPP/2016 (curso para 
majores e tenente coronéis do CBMMG) 
 

• PROAP XII – ênfase em 2 áreas: Gestão Pública e Direito 
Administrativo 
 

• Continuidade da implementação do novo Projeto 
Pedagógico do CSAP 
 

• Revisão dos regulamentos do CSAP e do Projeto Pedagógico 
do Curso 

 



Propostas da Escola de Governo para 
2016 

• Formação, capacitação e treinamento de 
servidores públicos estaduais 
 

• Aprimoramento do CSAP 
 

• Ampliação do escopo do Núcleo de Referência 
 

• Modernização da estrutura física, tecnológica e 
pedagógica 
 

• Suporte à gestão e ao desenvolvimento de ações 
e rotinas da Escola de Governo 



INFORMES 



• Recuperação dos jardins da da FJP 
 

• Ampliação do espaço do estacionamento da 
FJP 
 

• Plano de Carreira da FJP será enviado à 
Assembleia em Fevereiro de 2017 
 

• Restauração do Edifício BEMGE – P7 Criativo 
 

• Regularização do terreno no Horto Florestal – 
proposta EPAMIG e FAPEMIG 


