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O Instituto Gestão Pública
de Pernambuco Governador
Eduardo Campos realizará
nos dias 6 a 10 de novembro de
2017, no Recife, o curso de Introdução à macroeconomia. Visando a capacitar os participantes
para compreender, interpretar
e utilizar um entendimento mais
aprofundado da teoria econômica subsidiando para uma melhor
compreensão e estudo analítico
dos fenômenos econômicos e
do funcionamento da economia,
com viés de profundidade no ambiente macroeconômico, o curso
tem como público-alvo os gestores governamentais. Para saber
mais, acesse aqui.

2

A Escola Fazendária do Estado de Pernambuco (Esafaz) realizará, no período
de 8 a 28 de novembro de 2017,

leituraemfoco
na modalidade on-line, o curso
Pensando
estrategicamente.
A iniciativa tem como objetivo
principal possibilitar uma compreensão do pensamento estratégico como fator de sucesso
de empresas triunfadoras. Para
saber mais, acesse aqui.

3

O Instituto Publix realizará
nos dias 6 e 7 de dezembro de 2017, em Brasília,
o curso de Gestão de parcerias
e redes na administração pública. O curso tem como objetivo
disponibilizar conhecimentos,
abordagens e ferramentas para
os gestores públicos que são
ou podem se tornar parceiros
efetivos de entidades não-governamentais, assim como aos
gestores não-governamentais
daquilo que é público. Para saber mais, acesse aqui.

CONGRESSO
O Centro Latino-Americano
de
Administração
para o Desenvolvimento (Clad) e o
Governo da Espanha, por intermédio do Ministério
das Finanças e
da Administração
Pública e do Instituto Nacional de Administração Pública (Inap) realizam,
nos dias 14 a 17 de novembro
de 2017, em Madrid, Espanha,
o XXII Congresso Internacional de CLAD sobre Reforma
do Estado e da Administração

MANUAL DE GESTÃO PÚBLICA
CONTEMPORÂNEA
O livro aborda temas sobre a administração pública no Brasil, além de examinar
as funções do Estado e as especificidades da gestão pública, especialmente
após a Constituição
Federal de 1988.
Essas funções estão divididas em
quatro grandes setores: as funções
de Estado stricto
sensu, orientadas
para a manutenção
da ordem interna,
defesa do território, representação externa, provimento da justiça, tributação
e administração dos serviços que presta; as funções econômicas; as funções
sociais e as funções destinadas à preservação do meio ambiente. Esta obra
objetiva permitir que os interessados no
tema – governo e administração pública – possam ampliar o nível de compreensão de como ocorrem os processos e
procedimentos de gestão no âmbito da
administração pública no Brasil. Autor:
José Matias-Pereira | Ano: 2012 | Nº de
páginas: 198 | Editora: Atlas.

GERENCIAMENTO PELAS
DIRETRIZES (HOSHIN KANRI)

Pública. O evento é organizado em painéis e as propostas
devem referir-se necessariamente às sete áreas temáticas
referenciadas para o evento
deste ano. Para saber mais,
acesse aqui.

O Gerenciamento pelas Diretrizes representa o lado motivante, agressivo e revolucionário da Gestão pela Qualidade Total
(GQT) no estilo japonês. É um subsistema
da GQT voltado para a competição e engloba não só a melhoria
dos produtos e processos existentes,
mas principalmente
a inovação, representada pelas novas
tecnologias. O livro
está na sua 5ª edição e também está
disponível na versão
e-book. Autor: Vicente Falconi | Ano:
2013 – 2ª Edição | Nº de páginas: 270 |
Editora: Falconi.
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