
“O  IBGP Mentoring é um processo desenvolvido com o objetivo de orientar 
e supervisionar ações de aprimoramento acelerado das organizações públicas, 

utilizando práticas que legitimam os líderes e suas equipes, para obtenção 
de resultados desejáveis e sustentáveis.”

“O Programa de Aceleração da Governança Pública trata da parceria entre gestores 
públicos e o renomado grupo de professores do IBGP, visando colaborar com equipes 
que buscam transformar ideias em resultados, contribuindo para o desenvolvimento 
profissional e para o maior desempenho da governança pública.”

Karoll Ramos, professora do IBGP

Geraldo Loureiro, Diretor-Presidente do IBGP

Solicite uma Proposta para Mentorias In Company.
Para mais informações, acesse:

Programa de Aceleração da Governança Pública

Ao longo dos últimos anos, o IBGP vem realizando Cursos e Eventos
com o objetivo de aprimorar a Governança dos órgãos e entidades do setor 
público. Agora, com o mesmo objetivo, lança o Programa de Aceleração
da Governança Pública, baseando-se no  IBGP Mentoring.

O  IBGP Mentoring tem o objetivo de acelerar os resultados de governança 
do setor público, por meio do desenvolvimento de competências específicas 
de líderes e suas equipes, conjugando mentoria e capacitação como 
forma de atingimento das metas definidas, incentivando a participação 
dos envolvidos no aprimoramento dos processos estudados.

Diferentemente da consultoria, o IBGP vê a mentoria, realizada por seus 
professores, como um processo de capacitação “in company” para a entrega 
de resultados de maneira ágil e sustentável. Por outro lado, aliado ao 
treinamento tradicional, a mentoria é um processo que envolve práticas 
supervisionadas, orientando o gestor e sua equipe de forma contínua
de acordo com as necessidades do cliente.

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO
DA GOVERNANÇA PÚBLICA



Proposta Técnica Inicial
A Proposta Técnica detalhará a carga horá-
ria de cada etapa, os profissionais do IBGP 
envolvidos, os cursos e/ou oficinas neces-
sários, bem como os fatores críticos de 
sucesso para o êxito do projeto.

A Proposta será desenvolvida para ajudar 
a organização a alcançar seus objetivos de 
forma ágil, segura e sustentável, porque 
forma os gestores e técnicos envolvidos, 
fazendo com que alcancem os resultados 
almejados com seus próprios esforços, 
sob acompanhamento de um profissional 
experiente e especializado.

Planejamento
Um Plano de Trabalho será produzido, 
contemplando a definição do escopo; 
papéis  e responsabilidades; partes inte-
ressadas; equipe mobilizada; clientes; 
cronogramas; e resultados esperados.

DIAGNÓSTICO INICIAL

PLANEJAMENTO

PROPOSTA TÉCNICA

EXECUÇÃO

ENCERRAMENTO

Execução
Com a aprovação da Proposta, começam 
os trabalhos do Programa de Aceleração 
da Governança Pública na organização, 
seguindo-se as etapas e o cronograma acor-
dados. Os trabalhos serão acompanhados 
por representantes formais da organização 
com a finalidade de, rapidamente, atuar 
em gargalos ou óbices identificados, de 
modo a mitigar os riscos de atrasos e com-
prometimento dos objetivos e resultados 
estabelecidos.

HABILIDADES
TREINAMENTO 

AVANÇADO

COMPETÊNCIA

CONHECIMENTO APRENDIZAGEM
EXPERIÊNCIA

APTIDÃO

CONHECIMENTO

Encerramento
Nesta etapa serão reavaliados os traba-
lhos executados e resultados alcançados 
de modo a aferir a necessidade de novas 
demandas de capacitação e mentoria.

Desde o contato inicial, o IBGP auxilia 
na análise dos problemas e compartilha 
conhecimento, tornando o Programa uma 
experiência única e exclusiva.

Diagnóstico Inicial
Primeiramente, é agendado um con-
tato preliminar com o demandante do 
Programa com o intuito de conhecer as 
necessidades e estabelecer estratégias, 
parâmetros e objetivos iniciais para o 
desenho de uma proposta de Mentoria 
adaptada à organização.

A partir da reunião inicial, o IBGP apresentará 
proposta técnica inicial, contendo a minuta 
do Programa de Aceleração da Governança 
Pública desenvolvido EXCLUSIVAMENTE 
para a organização demandante.
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O Processo
O Processo IBGP Mentoring foi projetado 
para trazer simplicidade, objetividade 
e aplicabilidade ao Setor Público, 
pois oferece suporte em qualquer 
dos temas encontrados no Portfólio 
de Cursos, demonstrando a gama de 
possíveis situações e processos que 
podem ser atendidos.

Durante todo o Programa, o órgão terá à 
sua disposição um ou mais profissionais 
para lhe orientar quanto aos riscos, 
às vantagens e às desvantagens na 
condução das melhorias da governança 
e gestão no órgão de forma ágil 
e consistente. 


