
PLANO DA ATIVIDADE

Palestra: Ciclo de Palestras Direcionamento Estratégico ALMG 
1ª palestra: Resultados do ciclo 2010-2020 
2ª palestra: Construção do novo ciclo (2020-2030) 
3ª palestra: Cenários do contexto econômico e social para o novo ciclo 

Carga horária: 6 horas (2 horas cada palestra)

Modalidade: EAD (detalhamento ao final)

Data e horário: dias 26 de abril, 3 e 10 de maio de 2021, das 14 às 16 horas

Nº de vagas: sem limite de vagas

Público/requisitos:  Corpo gerencial,  servidores em geral  (efetivos e recrutamento amplo),  Grupo
Consultivo do Direcionamento Estratégico. 

Inscrições (período e modalidades): As inscrições são individuais e deverão ser feitas no site de ensino a
distância da ELE, utilizando as informações de login na rede ALMG, até o dia 23 de abril de 2021.

Professores

1ª palestra: 

 Nome: Alaôr Messias Marques Júnior
 Formação Acadêmica e Atuação Profissional: Graduação em Biblioteconomia e Direito; Pós-

graduação em Poder Legislativo e em Gestão Estratégica; servidor da ALMG desde 1994; Diretor de
Planejamento e Coordenação desde 2010

2ª palestra:

 Nome: Alaôr Messias Marques Júnior
 Formação Acadêmica e Atuação Profissional: Graduação em Biblioteconomia e Direito; Pós-

graduação em Poder Legislativo e em Gestão Estratégica; servidor da ALMG desde 1994; Diretor de
Planejamento e Coordenação desde 2010

 Nome: Mauro César da Silveira

 Formação Acadêmica e Atuação Profissional: Doutor em Administração; Mestre em Engenharia 
de Produção; Especialização em Gestão de Projetos e em Gestão de empresas; Graduação em 
Direito e Administração. Tem experiência nas áreas de planejamento, gestão governamental e 
gerenciamento de projetos. Atuou na coordenação técnica da elaboração dos Planos Mineiros de 
Desenvolvimento Integrado (PMDI) desde 2011. Atualmente é Assessor Técnico da Presidência da 
Fundação João Pinheiro.
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3ª palestra:

 Nome: Eleonora Cruz Santos
 Formação Acadêmica e Atuação Profissional:   

Economista, mestre em demografia e doutora em administração.
Atualmente é diretora de estatística e informações da FJP
Pós-doutoranda em economia com ênfase em economia da saúde. Doutora em administração pelo 
CEPEAD-UFMG (2008), MBA executivo pelo COPPEAD-UFRJ (1999), mestre em demografia pelo 
CEDEPLAR-UFMG (1993) e barachel em economia pela FACE-UFMG (1998). Iniciou sua carreira 
como consultora júnior do IPEA-RIO, atuando em projetos de pesquisa sobre desigualdade de 
renda por gênero e educação. Trabalhou no mercado financeiro, em bancos de investimento, de 
1993 a 1998, na área de pesquisa e projeção macroeconômica. A partir de então, atua como 
consultora na área de gestão e planejamento estratégico, tendo lecionado disciplinas de análise 
financeira e investimento, em cursos de pós-graduação, e mais recentemente de micro e 
macroeconomia para curso de graduação na área de saúde. Desde o início do pós-doutorado, vem 
atuando, simultaneamente, na área de economia da saúde.

 Nome: Bruno Lazzarotti

 Formação Acadêmica e Atuação Profissional: Bruno Lazzarotti Diniz Costa
Doutor em sociologia e política - UFMG - universidade federal de minas gerais. Possui graduação
em ciências sociais pela universidade federal de minas gerais(1990), mestrado em sociologia pela
Universidade Federal de Minas Gerais(1995) e doutorado em sociologia e política pela Universidade
Federal  de  Minas  Gerais(2005).  Atualmente  é  pesquisador  pleno  III  do  Fundação  João
Pinheiro. Atuando  principalmente  nos  seguintes  temas:  FUNDEF,  Ensino  Fundamental,
descentralização, federalismo, desigualdade educacional.

Objetivos:  Apresentar  um  balanço  do  primeiro  ciclo  do  Direcionamento  Estratégico  na  ALMG,  seus
resultados e  ganhos institucionais;  apresentar  o  processo de revisão e construção de novo  ciclo  e  os
resultados da etapa de diagnóstico dos ambientes internos e externos; apresentar os cenários do contexto
econômico e social  para o novo ciclo, com vistas ao alinhamento de informações que contribua para o
engajamento dos servidores nas próximas fases de formulação da estratégia. 

Tópicos que serão abordados: 

1ª palestra: Resultados do ciclo 2010-2020: 
• Impactos do Direcionamento Estratégico na atuação da ALMG
• Exposição dos avanços e resultados nas três dimensões

◦ Atuação parlamentar
◦ Relacionamento com a sociedade
◦ Gestão organizacional

2ª palestra: Construção do novo ciclo (2020-2030):
• Visão geral do processo de construção do novo ciclo 
• Apresentação dos resultados da etapa de diagnóstico com os públicos externo e interno
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3ª palestra: Cenários do contexto econômico e social para o novo ciclo

• Apresentação de cenário do contexto econômico 
• Apresentação de cenário do contexto social 

Critérios  de aprovação:  presença  em duas das  três palestras, apurada  pelo  registro  de presença  no
Moodle.

Gestão na Escola do Legislativo: Hérika Sette e Anderson Teles

Detalhamento da atividade a distância

1) A atividade será desenvolvida via Zoom com transmissão pelo canal do Youtube da Escola do Legislativo.
O link para acessar a atividade será disponibilizado no site de educação a distância da ELE.

2) Inscrições: individuais, diretamente no site de edução a distância da ELE, utilizando login e senha da rede
ALMG.

3) Apuração de frequência: recurso de apuração de frequência do Moodle.


