
  
 

 

Gestão da Informação e do 
Conhecimento 

Implantação e aplicação adequados à realidade da administração pública. 

 

 

 

Apresentação 

Todas as atividades desenvolvidas em uma organização são dependentes de 
informação e de conhecimento.  Nesse sentido, a visão do conhecimento dá suporte 
aos processos decisórios, ao planejamento, às estratégias e deve se adequar de 
acordo com cada função organizacional. 

A gestão do conhecimento quando aplicada na Administração Pública traz benefícios 
para o servidor, o gestor público e também para os cidadãos. E como isso é possível? 
A gestão do conhecimento permite que a Administração Pública enfrente novos 
desafios, implemente boas práticas inovadoras de gestão, melhore a qualidade de seus 
processos e resultados, com o objetivo de entregar valor ao cidadão-usuário e à 
sociedade em geral. 

  

Objetivo 

O objetivo do curso é apresentar uma metodologia de implantação e aplicação de 
gestão adequados à realidade da administração pública, a fim de relacionar as práticas 
de gestão da informação e do conhecimento à inteligência e à aprendizagem 
organizacional. 

  

Público-alvo 

Profissionais que atuam ou desejam atuar com a gestão da informação e do 
conhecimento na organização. 

Programa 



  
 

 

 Sociedade da informação 

o Hipermodernidade; 

o Histórico do processo civilizatório; 

o O que influencia a nova economia; 

o Mudanças provocadas pelas Tecnologias da Informação e da Comunicação – TICs; 

o A sociedade da informação no mundo; 

o A nova economia e os conteúdos informacionais; 

o Negócios interconectados; 

o Níveis informacionais; 

o Conteúdos informacionais; 

o Tecnologias convergentes; 

o Aspectos relacionados à gestão de conteúdos; 

o Governo eletrônico. 

Gestão de dados 

o Dado como elemento da informação; 

o Dados abertos; 

o Mineração de dados; 

o Metadados 

Gestão da informação 

o Arquitetura da informação; 

o Recuperação da informação; 

o Vocabulários controlados; 

o Governo eletrônico; 

o Governança corporativa de TI; 

o Lei de acesso à informação. 

Gestão do conhecimento e das práticas corporativas 



  
 

 

o Organização do conhecimento; 

o Gerenciar o conhecimento; 

o Pressupostos da gestão do conhecimento; 

o Valor do intangível; 

o O modelo de Nonaka e Takeuchi; 

o Modos de conversão do conhecimento; 

o Dimensões da criação do conhecimento organizacional; 

o Criação do conhecimento organizacional; 

o Gestão do conhecimento nas práticas organizacionais; 

o Bases conceituais de gestão do conhecimento; 

o Mapeamento conceitual da gestão do conhecimento. 

Inteligência organizacional e competitiva 

o Organização inteligente; 

o Principais objetivos da inteligência competitiva; 

o Incertezas em relação ou futuro; 

o Cadeia de valor de Porter. 

Aprendizagem organizacional 

o Organização promotora da aprendizagem; 

o Informação como diferencial competitivo; 

o Aprendizado individual e organizacional; 

o Organizações que aprendem; 

o Transferência de aprendizagem nas organizações. 

Criação do Conhecimento e Gestão da inovação 

o Inovação; 

o Gestão da inovação; 

o Inovação, ciência e tecnologia; 



  
 

 

o Difusão da inovação; 

o Fatores impulsionadores da inovação; 

o A dicotomia entre inovação e produção; 

o Criatividade 

Repositório do conhecimento 

o Repositórios institucionais; 

o Modelos de repositório do conhecimento. 

Avaliação do grau do conhecimento organizacional 

o Modelo de maturidade em gestão do conhecimento; 

o Identificação do estágio da gestão do conhecimento no âmbito organizacional. 

 

Instrutor 

Vânia Alves Vianna 

Mestrado em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação, Universidade 
Católica de Brasília. Especialista em Gestão de Pessoas na Administração Pública, 
pela Escola Nacional de Administração Pública – Enap e MBA em Administração de 
Recursos Humanos pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. Atuou como Coordenadora 
de Desenvolvimento de Pessoas da Fundação Nacional de Saúde – Presidência. Tem 
experiência na área de Gestão de Pessoas, com ênfase em Educação Corporativa, há 
mais de 20 anos. 

 


