Plano de Curso
Eleições 2022 – Gestão Estratégica de Gabinete

Dados Básicos do Curso
Total de horas:

Aproximadamente 2 horas e 30 minutos

Professor:

Devanildo Damião da Silva

Formação Acadêmica:

Graduação em Administração, Especialista em Recursos
Humanos e Gestão de Projetos, e Mestrado em Gestão
Tecnológica;

Link para o linkedIn:

linkedin.com/in/devanildo-damião-a76a862

Objetivos Gerais do Curso:
•

Determinar os principais aspectos relacionados a administração e gestão no que tange
aos deputados e o papel do Poder Legislativo

•

Determinar aspectos relacionados a gestão baseada na eficiência e qualidade.

•

Oferecer subsídios para a constituição de equipe de alto rendimento no gabinete
legislativo.

•

Entender a dinâmica, formação e importância do legislativo e das políticas públicas.

•

Oferecer subsídios para que os participantes possam desenvolver as atividades de
planejamento, organização, direção e controle do seu gabinete.

Objetivos Específicos do Curso:
Transcorrido o pleito eleitoral e vencida as eleições, novos desafios são impostos demandando
competências na área de gestão e coordenação de talentos e recursos. Esses aspectos vão
impactar diretamente a qualidade do mandato legislativo e o equilíbrio da gestão.
Foco: O foco do curso é delinear os principais elementos relacionados a gestão parlamentar e
detalhar a gestão do principal instrumento de suporte da sua gestão, o gabinete.
Ideia Central: Oferecer subsídios técnicos para que o deputado e sua equipe possam
desenvolver uma gestão estratégica, considerando as atividades de planejamento, organização
de recursos, liderança e controle.

Síntese: Permitir que o deputado possa desenvolver a gestão estratégica do seu mandato,
otimizando a articulações e diminuindo riscos.
Público-alvo: Esse curso é voltado para todos pretendem se candidatar nas eleições de 2022,
bem como todos os profissionais que trabalham na formulação de conteúdos e estratégias
eleitorais.

Aulas do Curso:
Módulo I
•
•
•
•

Introdução (10:32)
O Que é gestão e qual a importância? (07:13)
Utilizando a estratégia para equilibrar política e gestão (11:23)
Persuasão como ferramenta para evitar conflitos no gabinete (07:20)

•

Negociação como ferramenta para evitar conflitos no gabinete (02:23)

•

Estruturando o gabinete para o legislativo de alto rendimento (18:59)

Módulo II
•
•

Detalhando o mapa para o sucesso (20:36)
Intensificando esforços (27:04)

•

Como controlar o desempenho e promover a garantia da qualidade (25:32)

•

Estratégias e Exemplos de Mobilização (07:51)

Metodologia e Atividades dos Curso:
O curso é dividido em 2 módulos. O aluno deverá iniciar o curso com uma
ambientação, composta de uma pequena apresentação interativa, que apresenta o mapa da
disciplina, as trilhas de aprendizagem, as atividades e o desempenho exigido para a certificação
regular.
Após, o aluno deverá assistir ao primeiro módulo, com a primeira parte dos
vídeos (6 vídeos, com a duração total de 57 minutos), depois responder um questionário com
15 perguntas de múltipla escolha e acertar no mínimo 10.
Na próxima parte do curso, o aluno deverá assistir aos vídeos (4 vídeos, com a
duração total de 1 hora e 21 minutos), depois responder ao segundo questionário, também com
15 perguntas de múltipla escolha, devendo acertar no mínimo 10.

Após assistir a todas as aulas e obter o desempenho mínimo nos dois
questionários, o aluno deverá responder a uma pesquisa de opinião e, depois, poderá emitir seu
certificado na área designada como certificado.
Seguem as etapas ou unidades do curso:
Ambientação:
•
•
•

Conheça nosso Projeto
O que você aprenderá?
Pesquisa Inicial

Videoaulas – Parte 1: 6 aulas (duração total – 00:57:50)
Questionário – Parte 1: 15 questões (desempenho mínimo: 10 acertos)
Videoaulas – Parte 2: 4 aulas (duração total – 01:21:03)
Questionário – Parte 2: 15 questões (desempenho mínimo: 10 acertos)

Certificado:
•

Responda à pesquisa de opinião

•

Emita seu certificado

Referências para estudos e consulta:
Para Leitura:
RESOLUÇÃO Nº 853, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007 - Institui na Assembleia Legislativa o Conselho
de Defesa das Prerrogativas Parlamentares e dá outras providências.
http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPublicacao=20071215&Cadern
o=Legislativo&NumeroPagina=7

COTA PARLAMENTAR: COM O QUE GASTAM OS NOSSOS POLÍTICOS?
https://www.politize.com.br/cotaparlamentar/?https://www.politize.com.br/&gclid=CjwKCAiAlrSPBhBaEiwAuLSDUKFfyo5KFU0I
b30R_SX3VqGeJX7h0mmBfOdyIrD2QexNfzCYvtYlzRoCLAsQAvD_BwE

PAPEL E HISTÓRIA DA CÂMARA
https://www2.camara.leg.br/a-camara/conheca/o-papel-da-camara-dos-deputados

DOUTORES DA INOVAÇÃO
DAMIÃO, Devanildo; GRAÇA, Carlos Aberto, LUZ, Mauro Catharino Vieira.

PAPEL E ESTRUTURA DA CÂMARA
https://www.camara.leg.br/papel-e-estrutura/
SUÉCIA, O PAÍS ONDE DEPUTADOS NÃO TEM ASSESSORES, DORMEM EM QUITINETE E PAGAM
PELO CAFEZINHO
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-47198240

SUÉCIA SEM MORDOMIAS: DEPUTADOS NÃO TÊM ASSESSORES, DORMEM EM QUITINETE E
PAGAM PELO CAFEZINHO
https://www.youtube.com/watch?v=kQqi-oZ3HKU

TOUR PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXOS 3 E 4
https://www.youtube.com/watch?v=1CFFsq2TQa4

O DIA DO DEPUTADO NA CÂMARA
https://www.youtube.com/watch?v=Dq9rrIaKNh0

Maturana, H.R; Varela. F.J. A Arvore do conhecimento, as bases biológicas da compreensão
humana. Tradução Humberto Marioti e Lia Diskin. 288 págs., São Paulo: Palas Athenas, 2001.

