
 
 
 
OBJETIVOS: 
 
Objetivo geral 
 
Ao final do curso os aprendizes serão capazes de reconhecer a importância 
da gestão por processos como forma de facilitar as estratégias 
organizacionais, maximizar a utilização de recursos e conduzir a 
organização em sua trajetória de melhoria contínua dos serviços prestados, 
objetivando a geração de valor para os usuários e resultados para a 
organização. 
 
 
Objetivos específicos 
 

Unidade 1 

Entender os conceitos de qualidade e reconhecer a Gestão da Qualidade 
como pressuposto básico para a gestão de processos e para o 
desenvolvimento organizacional; Reconhecer a necessidade de um modelo 
de gestão integrado, a partir da visão sistêmica dos processos, com foco 
em resultados referenciados nas diretrizes estratégicas da instituição. 

Unidade 2 



Identificar e difundir internamente melhores práticas de gestão de 
processos; Reconhecer a Gestão por Processos como ferramenta para 
implantar as estratégias institucionais. 

Unidade 3 

Reconhecer a necessidade de monitoramento e avaliação de desempenho 
dos processos organizacionais de forma contínua, mediante a utilização de 
indicadores apropriados; Conhecer as fases/etapas para a implementação 
da Gestão por Processos. 

 
 
METODOLOGIA: 
 
O curso é disponibilizado na intranet e internet, com o acompanhamento de 
um Tutor On-line. 
 
Público participante: Servidores e servidoras do INSS 
 
Carga horária: 15 h/a 
 
Curso com tutoria 
 
Sugerimos a dedicação diária de pelo menos 1 hora para realização das 
aulas e atividades propostas. 
 

Mapa do curso 

 
    Apresentação do curso 
    Critérios de Avaliação 
    Fórum - Sala do Cafezinho  
    Fórum - Fórum de Dúvidas Gerais  
    Fórum - Mensagens da Tutoria 
    Biblioteca Virtual 
    Fórum – Fórum Exclusivo para Tutores 
 
 



Tópico 2 
Unidade I  
 
    Aula 1 – Gestão Pela Qualidade 
    Aula 2 – Visão Sistêmica 
    Avaliação da Unidade 1 
     

 

 
Tópico 3 
Unidade II 
 
    Aula 1 – Gestão por Processos 
    Aula 2 – vantagens da Gestão por Processos 
    Aula 3 – Estrutura Organizacional e Gestão por Processos  
    Avaliação da Unidade 2 
     

 

 
Tópico 4 
Unidade III 
 
    Aula 1 – Gestapo p 
    Aula 2 – Implementação da Gestão por Processos 
    Fórum de Aprendizagem 

 
Tópico 5 
 
    Avaliação de Aprendizagem 
    Avaliação de Reação 
    Certificado 
 

 


