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CURSO DE “FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO” - 2013
Dando continuidade às ações preparatórias para a elaboração de seu “Planejamento
Estratégico”, a Direção da Escola, por meio da Comissão Interna de Gestão da Qualidade e
Produtividade – CIGQP oferecerá duas turmas para o curso “Fundamentos de Administração”.
A exemplo de 2012, os trabalhos resultantes do curso serão apresentados na II Feira de
Oportunidades e no III GEESC - Encontro de Gestão da Escola de Engenharia de São Carlos.
Lembramos que a definição do curso teve por base o diagnóstico elaborado no I
GEESC, agora complementado com os dados do II GEESC, realizado em dezembro passado,
que contou com a participação de servidores docentes e não docentes.
A proposta é oferecer quatro cursos de difusão, com carga horária entre 20 e 30 horas, mas
tendo em vista a demanda pelo Curso 1, ele será oferecido novamente, antes do oferecimento
do Curso 2, programado também para 2013.
A duas novas turmas serão oferecidas conforme o seguinte calendário:

Turma III – Chefias e Secretários de Departamento – 30 vagas
Inscrição: de 04 a 08/03/2013
Inscrição: preenchimento da ficha anexa, com a concordância da chefia imediata
Local para entrega da ficha: Assistência Técnica Administrativa - T&D
Período do curso: de 14/03 a 25/07/2013
Data e horário das aulas: 5af., das 16 às 18 h (aulas quinzenais) – Total 10 aulas.
Ministrantes: Profs. Edmundo Escrivão Filho e Mateus C. Gerolamo (SEP-EESC/USP)
Local: Laboratório de Projetos I do Depto. de Engenharia de Produção da EESC/USP

Turma IV – Demais Servidores – 30 vagas
Inscrição: 11/03/2013 a 15/03/2013
Inscrição: preenchimento da ficha anexa, com a concordância da chefia imediata
Local para entrega da inscrição: Assistência Técnica Administrativa – T&D
Período do curso: de 21/03 a 01/08/2013
Data e horário das aulas: 5af., das 16 às 18 horas (aulas quinzenais) – Total 10 aulas.
Ministrantes: Profs. Edmundo Escrivão Filho e Mateus C. Gerolamo (SEP-EESC/USP)
Local: Laboratório de Projetos I do Depto. de Engenharia de Produção da EESC/USP
Obs.: havendo mais do que 30 inscritos por turma, será feita a seleção por meio da
análise curricular (CV no Marteweb) e das atividades do servidor, cuja descrição
detalhada deve constar da ficha de inscrição.
Os participantes que obtiverem 85% de freqüência nas aulas e nota final mínima 5,0
(cinco) receberão o certificado de conclusão do curso, emitido pela Pró-Reitora de Cultura e
Extensão Universitária da USP. Também estarão aptos a participarem do Curso 2 - “Introdução
ao Comportamento Organizacional”.
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