FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (FJP) ─ CRONOLOGIA

•

Antecedentes década de 1960

Âmbito Federal
- Crise política e econômica nos governos Jânio Quadros e João Goulart, entre 1961 e 1964
- Lançamento do Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social em 1963, no
governo João Goulart e sob o comando do Ministro do Planejamento Celso Furtado.
Segundo Otávio Ianni,
“... foi o primeiro instrumento de politica econômica global e globalizante, dentre
todos formulados até então pelos diversos governos no Brasil. (...) Pela primeira vez
formulava-se, no âmbito do próprio poder público, um diagnóstico amplo, detalhado e
integrado das condições e fatores responsáveis elos desequilíbrios, estrangulamentos e
perspectivas d economia do País. Neste sentido, ele exprimia a convergência das
experiências práticas dos diversos governos brasileiros anteriores e dos debates
técnicos e teóricos realizados por economistas brasileiros e latino-americanos,
principalmente no âmbito da Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL)
(IANNI, Otávio. Estado e planejamento no Brasil. p.205)
- Instauração do regime militar de 1964, com hegemonia absoluta do Poder Executivo nos
governos dos generais Humberto Castello Branco, Artur da Costa e Silva e Emílio Garrastazu
Médici (1964/1970)
- Promulgação do decreto-lei 200, em 1967, que estabeleceu diretrizes para uma reforma
administrativa que impôs o planejamento e a gestão por programas e planos sistêmicos
como estratégia para o desenvolvimento e a segurança do país
- Emergência do planejamento sistêmico e racional-processual como instrumento políticoadministrativo da tecnoburocracia
- Publicação do Ato Institucional nº5, em 1968, marco no recrudescimento do regime militar
- Lançamento do Plano Nacional de Desenvolvimento, em 1969

Âmbito Estadual
-

Período

marcado

pela

institucionalização

do

planejamento

voltado

para

o

desenvolvimento econômico regional, com protagonismo do estado mineiro em relação aos
demais estados federados
- Início do governo de José de Magalhães Pinto, em 1961
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- Criação do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais em 1962, que passou atuar como
formulador e impulsionador de projetos de desenvolvimento regional
- Criação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico em 1964, extinta em 1966
- Criação do sistema estadual de planejamento
- Realização do I Congresso Brasileiro de Desenvolvimento Regional, em Araxá, em 1965,
patrocinado pelo BDMG, que apresentou no evento um conjunto de estudos denominado
Ensaios sobre Desenvolvimento Regional
- Início do governo de Israel Pinheiro, em 1966
- Criação do Conselho Estadual do Desenvolvimento em 1966, responsável pelas diretrizes
básicas da política de planejamento do estado, em 1966
- Criação do Gabinete de Planejamento, Coordenação e Controle, responsável pelos
aspectos técnicos do planejamento
- Criação do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional/ CEDEPLAR em 1967,
órgão de ensino de pós-graduação e pesquisa ligado à Face/UFMG, o qual se tornou
referência em estudos e pesquisas sobre planejamento e desenvolvimento regional
- Criação da Fundação Escritório Técnico de Racionalização Administrativa – ETRA, em 1968,
com objetivo de promover a modernização da máquina pública (posteriormente
transformada em Prodemge)
- Criação do Instituto de Desenvolvimento Industrial/ INDI em 1968, com o objetivo de
apoiar e promover o desenvolvimento industrial de Minas Gerais
- Estabelecimento da parceria com o Instituto Latino-americano de Planificação Econômica/
ILPES, órgão subordinado à CEPAL, em 1968
- Lançamento do estudo Diagnóstico da Economia Mineira, em 1969, depois de dois anos de
pesquisa, considerado a primeira análise pormenorizada da situação econômica do estado
- Lançamento do documento Análise do Setor Público em Minas Gerais, produto da parceria
entre o Conselho Estadual de Desenvolvimento e o ILPES

•

Primeira fase: 1969-1972

Criação e estruturação interna da FJP, que se fortalece, articula seus primeiros centros,
investe na capacitação profissional de seus técnicos e realiza os primeiros trabalhos voltados
para o planejamento e o desenvolvimento em Minas Gerais, denominados “fundadores”.
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1969
- Criação formal da FJP, por intermédio da Lei Estadual 5.399, que "autoriza instituição de
Fundação destinada à pesquisa aplicada nos campos da economia, da administração e da
tecnologia básica e social".
- Lançamento, pelo BDMG, do Diagnóstico da Economia Mineira, contemplando desde 1965,
em seis volumes.
- Criação do Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais (INDI).
- Início de processo de reforma fazendária no estado.
- Criação da Lei de Incentivos Fiscais, ou 5.261, de 19 de setembro, regulamentada pelo
Decreto 12.159, de 10 de novembro do mesmo ano, prevista para vigorar até 31 de
dezembro de 1978. Disciplinava a concessão de incentivos fiscais para a implantação e
ampliação de indústrias no estado de Minas Gerais.
- Lançamento, pelo BDMG, do Programa de Cafeicultura.
- Afastamento de Arthur Costa e Silva (Aliança Renovadora Nacional - ARENA, 1967-1969),
por motivo de saúde.
- Posse da Junta formada por ministros militares, por dois meses.
- Inauguração do Frigorífico Mucuri S.A. (FRIMUSA).
- Nomeação de Emílio Garrastazu Médici (ARENA, 1969-1974) como presidente pela alta
oficialidade das Forças Armadas.

1970
- Início de atividades da Fundação João Pinheiro.
- Publicação do primeiro número da revista Fundação JP, com trabalhos técnicos, pelo Setor
da Informação e Divulgação.
- Nomeação de Hindemburgo Chateubriand Pereira Diniz como presidente da Fundação
João Pinheiro, para o período de 09/ 1970 a 03/1971.
- Assinatura de convênio com a Universidade de Colúmbia para a realização de curso
intensivo para altos executivos.
- Intensificação da oposição ao governo militar, com guerrilhas na cidade e no campo.
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- Desenvolvimento de grandes projetos de integração nacional, como, a Transamazônica, e
criação de órgãos de grande repercussão, como, Incra e Mobral, em meio ao endurecimento
do regime militar, mediante a imposição de censura, prisões, tortura e mortes.4
- Realização do III Encontro de Investidores da Área Mineira do Polígono das Secas.

1971
- Criação do Centro de Desenvolvimento em Administração (CDA).
- Aprovação do Regimento Interno e do Plano de Cargos e Salários da FJP, em 01/03/1971.
- Configuração da tríplice Diretoria: Paulo Valadares Versiani Caldeira (03/ 1971 a 09/1971),
Gilson Assis Dayrell (09/1971) e Luís de Oliveira Castro (09 /1971 a 11/06/1974).
- Criação da Secretaria de Indústria e Comércio.
- Divulgação do I Plano Mineiro de Desenvolvimento Econômico e Social (PMDES- 19711975).
- Lançamento, pelo BDMG, do Programa de Desenvolvimento Florestal.
- Criação da Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais (CDI-MG), por intermédio da
Lei 5.721, de 25 de junho, com a função de oferecer condições básicas de infraestrutura
para a implantação de novos investimentos.
- Combate à Guerrilha do Araguaia (1967-1974), na região amazônica, pelo exército
brasileiro, no governo Médici.
- Produção um milhão de toneladas de aço por ano pela Usiminas.
- Inauguração do Palácio das Artes.
- Desapropriação de uma área de 100.000 hectares, no âmbito do projeto Jaíba, para a
instalação do maior perímetro de irrigação do País.

1972
- Criação do Centro de Desenvolvimento Urbano (CDU).
- Aquisição de prédio na Pampulha, para a realização de cursos pelo CDA.
- Início e implantação do CDA.
- Criação do Centro de Apoio à Pequena e Média Empresa do Estado de Minas Gerais (CEAGMG) e do Centro Tecnológico de Minas Gerais (CETEC).
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- Transformação, em 12 de outubro, por intermédio da Lei 6.003, da Fundação Escritório
Técnico de Racionalização Administrativa (ETRA) em Companhia de Processamento de
Dados de Minas Gerais (PRODEMGE).
- Lançamento, pelo BDMG, do Programa de Recuperação da Agroindústria Açucareira.
- Inauguração da Transamazônica, em um contexto de críticas pela devastação do meio
ambiente e pela invasão de terras indígenas.
- Inauguração, em Paulínea (SP), da maior refinaria de petróleo do País.

• Segunda fase: 1973-1977
Primeiro impulso de crescimento; organização dos primeiros centros e de uma estrutura
hierárquica mais complexa; e problemas relativos à contratação de pessoal capacitado de
alto nível.

1973
- Consolidação das atividades da FJP, a partir da aprovação do Estatuto da Instituição, por
intermédio do Decreto 14.376, de 13/03/1973.
- Realização, pelo CDA, em parceria com a Universidade de Columbia, do I Curso de
Especialização em Administração.
- Conclusão, pela Cemig, das obras da Usina de Volta Grande, em Minas Gerais.
- Assinatura de acordo, entre Médici e o General Stroessner, ditador paraguaio, para a
construção da Usina de Itaipu.
- Registro, pelo Brasil, entre 1969 e 1973, em meio à crise internacional do petróleo, de
taxas de crescimento que variavam entre 7% e 13% ao ano, configurando o denominado
“Milagre brasileiro”.
- Indicação de Ernesto Geisel, presidente da Petrobrás, para suceder Médici.

1974
- Distribuição da revista Fundação JP, a partir de janeiro, pela gráfica da FJP, com redução
de custos.
- Fusão do Boletim Conjuntura e da revista Fundação JP, para a formação da Revista
Fundação JP - Análise e Conjuntura, a partir de julho, com circulação mensal.
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- Posse de Clodoaldo da Cunha Bonfim na presidência da Fundação João Pinheiro, para o
período de 12/06/1974 a 20/03/1975.
- Eleição de Aureliano Chaves como governador de Minas Gerais, em pleito indireto, em
outubro.
- Inauguração da nova sede do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG).
- Início de operação das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A (CeasaMinas),
empresa de economia mista do Governo Federal, sob a supervisão do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
- Criação, pelo CEDEPLAR/UFMG, da Área de Concentração em Demografia Econômica, no
curso de mestrado em Economia.
- Criação, pelo Governo Federal, do Programa Tecnológico do Etanol, como resposta à Crise
do Petróleo.
- Inauguração da hidrelétrica de Ilha Solteira (SP) e da ponte Rio-Niterói (RJ).
- Nomeação de Ernesto Geisel (ARENA, 1974-1979) com presidente da República.
- Vitória do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) nas eleições legislativas de novembro
de 1974, como reflexo da insatisfação popular, alcançando 72% dos votos válidos e
elegendo 16 senadores, o que fez aumentar sua bancada na Câmara de 87 para 160
deputados.
- Lançamento do "II Plano Nacional de Desenvolvimento" (1975-1979), no final de 1974,
com a finalidade estimular a produção de insumos básicos, bens de capital, alimentos
e energia.
- Lançamento do Programa do Pó Calcáreo, pelo Governo Federal, para apoiar o movimento
de ocupação econômica do Cerrado, cujo solo era considerado pelos produtores
agropecuários como “ácido e pobre”.

1975
- Criação da Diretoria de Programas Públicos (DPP), da Diretoria de Planejamento (DP) e da
Diretoria de Tecnologia e Meio Ambiente (DTMA).
- Reforma administrativa da FJP, incluindo um novo Plano de Cargos e Salários.
- Financiamento concedido à FJP pela Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, em
25/09/1975, para aquisição de imóvel no Horto Florestal.
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- Nomeação de José Israel Vargas à Presidência da FJP para o período de 03/1975 a 01/1977.
- Eleição, em fevereiro, de Magalhães Pinto, por unanimidade, como presidente do Senado.
- Vinculação da Prodemge à Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, em
22 de abril de 1975, por intermédio do Decreto 17.112.
- Formação, pelo Governo de Minas Gerais, do Grupo de Trabalho da Siderurgia, responsável
pelo desenvolvimento do Programa Siderúrgico de Minas Gerais, lançado no mesmo ano.
- Lançamento dos programas de desenvolvimento agropecuário no Cerrado: Assentamento
dirigido ao Alto Paranaíba (PADAP); Desenvolvimento dos Cerrados (Polocentro) e
Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento Agrícola da Região de Cerrados
(Prodecer).
- Assinatura de acordo nuclear com a Alemanha.
- Lançamento do II Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-1979), estruturado a partir de
um programa de substituição de produtos importados nos setores de matérias-primas e
bens de capital.
- Lançamento do Programa Siderúrgico de Minas Gerais.
- Lançamento do Programa Nacional do Álcool (Proálcool).
- Morte do jornalista Vladimir Herzog, em 25 de outubro de 1975, no DOI-Codi do 2º
Exército, em São Paulo, episódio que causa grande comoção nacional.
- Transferência do controle acionário da Açominas ao governo estadual.

1976
- Criação da Secretaria de Estado, Ciência e Tecnologia, gerada na FJP, por intermédio da Lei
6.953, de 16/12/1976, e instituição do Fundo Estadual de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (FUNCET).
- Transferência, pelo governo de Minas Gerais, do controle acionário da Açominas para a
estatal Siderúrgica Brasileira S/A (Siderbrás), holding do Governo Federal que administrava
outras siderúrgicas, como a CSN e a Usiminas.
- Inauguração da Fábrica da Fiat Automóveis S.A., em Betim (MG).
- Assinatura, pelo governador de Minas Gerais, Aureliano Chaves, do decreto 17.773/1976,
declarando de "utilidade pública e interesse social" a área de implantação da usina da
Açominas, para efeito de desapropriação de terrenos, em Ouro Branco.
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- Assinatura do primeiro contrato de risco para exploração de petróleo com a empresa
British Petroleum.
- Destituição do comandante do 2º Exército, general Ednardo D’Ávilla Melo, em janeiro de
1976, em razão da morte, sob tortura, do operário Manoel Fiel Filho.
- Lançamento, pelo BDMG, do Fundo Geral de Turismo (FUNGETUR), fortalecendo sua
atuação na área.

1977
- Gestão, pela FJP, de 38 termos de convênios, de aditamento e de contratos com
instituições públicas e privadas.
- Atuação de Hélio Braz de Oliveira Marquez na Presidência da Fundação João Pinheiro por
um curto período (18/01/1977 a 21/01/1977).
- Nomeação de Antônio Otávio Cintra como presidente da FJP para o período de
27/01/1977 a 04/03/1980.
- Visita, em maio, do presidente da FJP à Alemanha, a convite da Agência Alemã, para
assinar Termo de Cooperação Técnica.
- Criação da Assessoria Técnica da Presidência (ATP), em maio, via Portaria 11/ 77.
- Criação da Portaria 29, de 31 de outubro de 1977, que permite maior flexibilidade à
operacionalização e concessão de bolsas de estudos para a equipe técnica da FJP.
- Intensificação do movimento da sociedade civil pela recuperação dos direitos
democráticos.
- Edição, em abril de 1977, do “Pacote de Abril”, para evitar que o MDB avançasse, o qual,
entre outras medidas, alterava as regras eleitorais.
- Demissão do ministro do Exército, general Sylvio Frota, em outubro de 1977, o qual
pretendia se impor como próximo presidente da República.

• 3ª fase (1978 - 1987)
Amadurecimento das atividades da FJP; consolidação como órgão de pesquisa; grande
expansão de suas atividades, em todo o território nacional, com inúmeros projetos
desenvolvidos em alguns campos da administração pública; e início do impasse com o
governo estadual e FJP em relação a orçamento e renda.
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1978
- Expansão da programação de treinamento do CDA.
- Aquisição de prédios da Rua Bernardo Guimarães e da Rua Araguari, em Belo Horizonte.
- Desenvolvimento de vários Planos de Desenvolvimento, do Sul e do Nordeste do estado,
englobando a análise do desenvolvimento industrial e agrícola.
- Realização de Programas de Modernização Administrativa em prefeituras de municípios
mineiros, como: Itabira, Juiz de Fora e Vale do Aço.
- Realização de Planos de Desenvolvimento Regional para os estados do Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul (FJP/SUDECO).
- Promoção de Programas de Treinamento para Altos Executivos, alguns abertos ao público
e outros fechados, em parcerias com empresas.
- Aplicação do programa Cidades Históricas em cidades mineiras, como, Ouro Preto,
Mariana, Paracatu e Santa Bárbara, além de outros na Região do Campo das Vertentes.
- Retorno, em junho, do Informativo FJP.
- Criação, em fevereiro de 1978, no Rio de Janeiro, do primeiro Comitê Brasileiro pela
Anistia (CBA).
- Lançamento, em 1º de março, por Magalhães Pinto, de sua plataforma ao Governo
Federal, em que defende o voto livre, a organização e ampla atuação dos partidos
democráticos, a eficácia do princípio federativo, a desestatização da economia e a
revogação de atos de arbítrio, como AI-5, e anistia parcial.
- Criação de programas especiais que favorecem a indústria do estado: "Corredor de
Exportação GO/MG/ES" e "Complexo Químico do Triângulo Mineiro".
- Lançamento do documento Diretrizes para Democracia, cujo objetivo era mobilizar a
opinião pública nacional, trazendo a proposta de um plebiscito para julgar a eleição indireta
do futuro presidente da República.
- Deflagração, por parte de metalúrgicos do ABC paulista, do maior ciclo de greves da
história do País.
- Anúncio de Geisel sobre o processo de distensão gradual, com destaque para o fim do AI-5.
- Eleição do general João Baptista de Oliveira Figueiredo (1979-1985) como chefe do Serviço
Nacional de Informações (SNI).
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1979
- Realização, em abril, pelo CDA, de dois realizou cursos em convênio com a Universidade de
Colúmbia.
- Incorporação do CDA pelo Programa de Modernização Administrativa (PROMOR), em abril,
com a maioria de seus trabalhos voltada para consultoria e realização de cursos.
- Criação da Diretoria de Planejamento Social e Urbano (DPSU), em abril, orientada para
formular políticas do setor público relacionadas ao tema “Desenvolvimento social”.
- Visita técnica aos Estados Unidos do presidente da FJP e do diretor de planejamento social
e urbano, acompanhados do secretário de planejamento do estado, para negociações com
bancos internacionais, ocasião em que proferiram palestras no Centro de Estudos Brasileiros
da School of Advanced International Studies, da Johns Hopkins University.
- Visita de técnicos estrangeiros à FJP e participação deles em projetos da Casa.
- Aperfeiçoamento do corpo técnico, por meio de cursos de pós-graduação (dos 174
integrantes, 90 possuem pós-graduação).
- Nomeação de Paulo Roberto Haddad como presidente do Conselho Curador da FJP, em
substituição a Hélio Braz de Oliveira Marques.
- Comemorações dos dez anos da FJP incluindo a realização do simpósio “Minas na década
de 80”.
- Fusão do Centro de Desenvolvimento Urbano (CDU) com a Diretoria de Programas Públicos
(DPP), para formar a Diretoria de Planejamento Social e Urbano (DPSU).
- Lançamento, pelo BDMG, do "A Indústria do Cimento" no estado.
- Crítica à Lei da Anistia, principalmente, por excluir de seus benefícios os guerrilheiros
condenados por atos terroristas envolvendo "crimes de sangue", embora concedesse
perdão aos agentes da repressão envolvidos em assassinatos e práticas de tortura.
- Extinção da ARENA e do MDB, via Reforma Partidária. Os políticos governistas criaram o
Partido Democrático Social (PDS) e o MDB se transformou no PMDB.
- Criação da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (AMAMS).

1980
- Desenvolvimento de programas de treinamento gerencial para graduados (com a
formação da décima primeira turma em 1980) em todo o País e no exterior (Equador).
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- Desenvolvimento, pela Diretoria de Planejamento (DP), dos Planos Regionais de
Desenvolvimento Integrado: Plano de Desenvolvimento Regional para os Estados do Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul, Planejamento do Desenvolvimento do Sul de Minas,
PLANOROESTE II e Plano de Desenvolvimento Regional Integrado da Região Central do
Estado de Minas.
- Reformulação da Revista Fundação JP, com enfoque mais científico.
- Modernização do Informativo JP, passando a ter uma linguagem mais acessível.
- Criação, pelo CDA, de metodologia para o treinamento em massa e a distância entre 1980
e 1981.
- Substituição de Antônio Otávio Cintra na Presidência, para defesa de tese, por Carlos
Maurício de Carvalho Ferreira (05/03/1980 a 18/03/1983).
- Descoberta das jazidas de ouro em Serra Pelada (PA).
- Reconhecimento, pela Unesco, de Ouro Preto como a primeira cidade brasileira
reconhecida como Patrimônio Mundial.
- Início das obras de terraplanagem para a construção de aeroporto industrial em Confins.
- Aprovação da emenda que restabelece eleições diretas para governadores a partir de
1982.

1981
- Conclusão da modernização da estrutura administrativa da FJP, iniciada em 1980, pela
Secretaria Geral (SG).
- Consolidação da produção editorial feita pela Assessoria de Comunicação da FJP de
folhetos e livretos para o governo do estado.
- Realização de 130 contratos e convênios entre a FJP e várias instituições.
- Apuração de 140 participações dos administradores da FJP e servidores da casa em
palestras, cursos, mesas-redondas, ciclos de debate e encontros.
- Finalização de projetos ligados ao desenvolvimento patrimonial e turístico na região de
Campo das Vertentes e em Santa Bárbara.
- Realização de treinamentos de caráter gerencial em atendimento a demandas de todo o
País e fora dele, destacando-se os projetos desenvolvidos no Equador e na Dinamarca.
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- Apoio do Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa (CEBRAE) e da Secretaria
de Articulação com os Estados e Municípios (SAREM) aos projetos de treinamento em massa
e a distância.
- Comoção nacional com o atentado no Riocentro.
- Substituição do presidente general Figueiredo, durante três meses, por Aureliano Chaves,
seu vice-presidente.

1982
- desenvolvimento, pela Diretoria de Planejamento (DP) da FJP, de programas especiais,
como: Programa Mineiro de Abastecimento, Programa Especial de Crédito Rural, Evolução
da Administração Indireta do Estado, Análise Econômica de Zoneamento Ecológico das
Culturas Energéticas, Programa de Monitoria do PROÁLCOOL, Matriz das Vocações
Locacionais da Indústria do Brasil e Seminário Energia: Tecnologia e Planejamento.
- Desenvolvimento do Plano de Desenvolvimento Urbanos Locais (PRDUs).
- Divulgação de relatório sobre os resultados alcançados no Planejamento Organizacional e
Modernização Administrativa para a Fundação João Pinheiro.
- Inauguração da Hidrelétrica de Itaipu.
- Criação do Programa de Cooperação Técnica Econômica Empresarial entre o INDI e a
Sociedade de Desenvolvimento Regional da Alsácia (SADE), da França, e entre o INDI e o
governo italiano.
- Eleição, em novembro, de governadores, deputados federais e estaduais, prefeitos e
vereadores. O PDS elegeu 12 governadores e a oposição, 10.
- Concessão de registro ao Partido dos Trabalhadores, criado em 1979.
- Criação do Programa de Cooperação Industrial Minas Gerais-Alemanha.
- Divulgada a consequência da crise da Dívida Externa: o País reconhece não ter condições
de saldar dívidas e recorre ao Fundo Monetário Internacional (FMI).

1983
- Elaboração de Programas de Desenvolvimento para o Alto São Francisco e o Vale do
Jequitinhonha.
- Nomeação de Aluísio Pimenta com presidente da FJP (17/03/1983 a 29/05/1985).
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- Implantação de microcomputadores na FJP.
- Reestruturação do sistema de acompanhamento dos projetos da FJP.
- Criação do Grupo de Pesquisa Política Científica e Tecnológica para o setor Siderúrgico
(CNPq).
- Assinatura de 115 contratos e convênios com várias instituições públicas e privadas.
- Criação do Núcleo de Relações Internacionais (NRI) da FJP.
- Lançamento do IV Plano Mineiro de Desenvolvimento Econômico e Social, elaborado pelo
governo do estado para o período 1984-1987.
- Assinatura de convênio entre a Associação comercial de Minas e o INDI para cooperação
entre empresas mineiras e alemãs, no âmbito do Programa de Cooperação Técnica,
Econômica e Empresarial, estabelecido pelo governo brasileiro e alemão.

1984
- Desenvolvimento do Programa de Desenvolvimento dos Cerrados (Polocentro).
- desenvolvimento dos Planos de Desenvolvimentos Rural Integrados do Alto São Francisco,
Rio Doce e Jequitaí.
- Elaboração do Diagnóstico Nacional da Indústria da Construção Civil.
- Utilização de recursos e capacidade técnica da FJP para a resolução de problemas de
clientes, assessoria, consultoria e apoio técnico, como atividades predominantes.
- Promoção de consultorias técnicas para Ipsemg, Hidrominas e Universidade Federal de
Goiás, entre outros, e capacitação e desenvolvimento de recursos humanos no
oferecimento de cursos na área de administração pública.
- Nomeação de Hindemburgo Pereira Diniz com o presidente da FJP (07/1985 a 03/1987),
que tinha por objetivo construir a nova sede e implementar as áreas de informática,
robótica e telemática.
- Apresentação ao Congresso de emenda que reivindica eleições diretas para presidente, no
âmbito do movimento “Diretas Já!”, a qual é rejeitada.
- Regulamentação, pelo governo estadual do "Programa de Irrigação de Pequenas
Propriedades Rurais" (Prospere).
- Lançamento, pelo governo do estado, do "Fundo de Desenvolvimento Urbano"
(FUNDEURB), beneficiando municípios com saneamento básico.
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- Inauguração do Aeroporto de Confins.
- Assinatura de convênio de cooperação técnica entre o Conselho de Desenvolvimento de
Minas Gerais (CDI-MG) e o INDI.

1985
- Alteração do Estatuto da FJP, em 27/11/1985, em Reunião do Conselho Curador.
- Assinatura, pelo presidente João Baptista Figueiredo, do Decreto-lei 90.929/1975,
atribuindo à usina da Açominas o nome de “Usina Presidente Arthur Bernardes”, em Ouro
Branco.
- Elevação, pela Unesco, do Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas,
à categoria de “Patrimônio Mundial”.
- Assinatura de acordo entre o INDI e a Câmara de Comércio do Canadá para a promoção de
investimentos.
- Criação, pelo governo estadual, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG), vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior.
- Extensão do direito ao voto aos analfabetos.
- Eleição, pelo Colégio Eleitoral, de Tancredo Neves, para presidente, e de José Sarney, para
vice-presidente.
- Publicação da obra que apresenta os resultados do projeto “Brasil: Nunca Mais”, produzida
por dom Paulo Evaristo Arns, rabino Henry Sobel, pastor presbiteriano Jaime Wright e
equipe, realizado clandestinamente entre 1979 e 1985, durante o período final da ditadura
militar no Brasil.

1986
- Realização de grandes transformações internas na Fundação João Pinheiro, envolvendo:
estrutura administrativa, reaparelhamento de equipamentos e construção de sede própria.
- Venda do prédio ocupado pela Seplan, cujos recursos foram investidos na construção da
sede da FJP na Pampulha.
- Início do Curso Superior em Administração Pública, pelo CDA.
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- Promoção da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aprovou um relatório cujas bases
constituíram o projeto de Reforma Sanitária Brasileira.
- Adoção, pelo BDMG, da perspectiva do Planejamento Estratégico.
- Inauguração da Usina Presidente Arthur Bernardes (MG).
- Assinatura do Acordo de Cooperação Industrial e Econômica entre o Reino da Dinamarca e
o INDI.
- Decretação do Plano Cruzado, destinado a conter a inflação e estabilizar a economia.
- Obtenção, pelo PMDB, de maioria expressiva nas eleições para a Assembleia Constituinte o
PMDB consegue maioria expressiva: 22 governadores.

1987
- Nomeação de Hamilton Parma como presidente da FJP (21/03/1987 a 27/05/1988).
- Prestação, pela FJP, de consultoria técnica, no âmbito do Plano de Modernização do
Governo de Rondônia.
- Desenvolvimento, pelo (CER), dos seguintes programas: Estudos Regionais e Globais, nas
Áreas Urbana e Rural, Estudos de Base para Formulação ou Avaliação de Planos Regionais,
Estudos sobre Política Agrícola, Reforma Tributária e Comercialização de Produtos e
Assessoria na Formulação de Política Urbana, além de programas especiais.
- Produção e difusão, pelo Centro de Estudos Culturais (CEC), de diversos estudos históricos
e culturais sobre os temas: “História Urbana”, “História da Arte”, “Política do Estado e do
País”, entre outros.
- Transferência da FJP para sua sede, na Pampulha, construída com recursos próprios.
- Instalação da Assembleia Constituinte, sob a presidência de Ulysses Guimarães.
- Lançamento, pelo Governo Federal, do Plano Bresser, voltado para a estabilização da
economia.
- Assinatura de Contrato de Assessoria Técnica entre Minas Gerais/Japão.
- Assinatura de Acordo de Cooperação entre o INDI e a Fundación Banco de la Ciudad de
Buenos Aires.

• Quarta fase: 1988 - 1995
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Grave crise institucional, quando a FJP enfrenta acirrada campanha salarial, com a demissão
de funcionários, e a transferência da Escola de Governo, criada em 1986, para uma
instituição privada de ensino (a UNA). No fim desse período, esboça uma reação, com o
retorno da Escola de Governo, a readmissão dos funcionários demitidos e a realização do
primeiro concurso público para admissão de novos funcionários.

1988
- Nomeação de Aluízio Gonçalves Werneck como presidente da FJP (25/05/1988 a
03/08/1989).
- Lançamento do Guia Funcional da FJP (dez/1988).
- Apresentação de proposta de racionalização de instituições de pesquisa e
desenvolvimento científico e tecnológico do Estado de Minas Gerais.
- Desenvolvimento do Programa de Racionalização Administrativa, da Secretaria de Estado
de Educação: processo de organização e expansão do atendimento escolar.
- Criação do Projeto de Racionalização da Companhia de Habitação do Estado de Minas
Gerais (COHAB-MG) e da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG).
- Desenvolvimento do projeto Navegação do rio São Francisco
- Criação do Instituto BDMG Cultural.
- Assinatura do Acordo de Cooperação entre o INDI e o Latin American Trade Advisory
Group (LATAG), do Reino Unido.
- Promulgação da nova Constituição Federal.
- Elaboração de programa conjunto entre o INDI e o Instituto de Investimento Estrangeiro
de Portugal.
- Assassinato do ativista do meio ambiente Chico Mendes, no Acre, de grande repercussão
mundial.
- Lançamento, pelo BDMG, com o apoio do Banco Mundial, do Programa de Conservação e
Produção Florestal do Estado de Minas Gerais (Profloresta), visando à produção de madeira
para fins industriais.
- Criação, em 1988, do Programa de Operações Especiais de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas do Vale do Jequitinhonha.
- Criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
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- Assinatura de acordo entre o INDI e o Ministério de Comércio Exterior da Província de
Córdoba, na Argentina.
- Criação do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).
- Criação de programa conjunto para a promoção de cooperação industrial entre o INDI e a
Comissão das Comunidades Europeias.
- Inauguração da Usina Hidrelétrica de Nova Ponte.

1989
- Fusão do Centro de Economia Aplicada (CEA) e do Centro de Estudos Econômicos (CEE),
resultando no Centro de Estudos Econômicos e Regionais (CEER).
- Nomeação de Antônio Abrahão Caram Filho (04/08/1989 a 24/04/1990) como presidente
da FJP.
- Aprovação da venda do terreno da Fundação João Pinheiro no bairro Horto, em
18/04/1989.
- Criação de banco de dados e monitoria do preço da lenha, carvão vegetal e preço base de
realização de refinarias da Petrobrás.
- Elaboração de "Inventário hidrelétrico da Bacia do Rio Doce ─ estudo preliminares,
relatório final: caracterização ambiental aspectos físicos e bióticos" (Minas Gerais).
- Eleição de Fernando Collor de Mello como presidente do Brasil, por voto direto.
- Criação, pelo governo estadual, do programa Pró-Indústria, para financiar capital de giro
da indústria.
- Registro da inflação em proporções alarmantes, atingindo a taxa recorde de 1.765% anual.
- Assinatura de Acordo de Cooperação entre o INDI e a Agenzia per la Mondializzazionre
del’Impresa (Mondimpresa), da Itália.
- Lançamento, pelo Governo Federal, do Plano Verão, para estabilizar a economia.
- Lançamento, pelo BDMG, de novo estudo abrangente sobre Minas Gerais: Economia
mineira − 1989: diagnóstico e perspectivas.
- Instituição, por intermédio do Decreto 30.332, de 25 de outubro, do Programa de
Integração e Diversificação Industrial.

17

- Elaboração, pelo INDI, do documento “Sugestões para a ampliação e modernização da
indústria de autopeças de Minas Gerais”, inaugurando o processo conhecido como
“Mineirização da Fiat”.

1990
- Elaboração, pelo Centro de Estudos Regionais, do estudo Análise Regional da
Funcionalidade da Economia Mineira.
- Nomeação de Roberto Gonçalves Pereira (25/04/1990 a 05/06/1991) com o presidente da
FJP.
- Elaboração, pelo CER, do estudo Política de Privatização do Estado de Minas Gerais:
Avaliação Preliminar e Subsídios para Reorientação, Potenciais e Restrições a uma Nova
Atuação do Governo de Minas Gerais.
- Elaboração, pelo CER, do estudo Desenvolvimento da Indústria da Construção de Minas
Gerais: seu impacto sobre a evolução tecnológica e qualificação da força de trabalho.
- desenvolvimento, pelo CDA, do projeto Plano de ação e proposta de política e estratégia
para a realização de cursos específicos de treinamento.
- Desenvolvimento, pelo CDA, do projeto Modernização Institucional e administrativa no
poder executivo do estado de Minas Gerais.
- Transferência do Grupo Técnico para o Centro de Desenvolvimento dos Municípios (CDM),
criado em meados de 1990, com o foco no desenvolvimento dos municípios, como agente
técnico do Programa Permanente de Desenvolvimento Municipal de Minas Gerais
(PRODEMU), após a Constituição Federal de 1988, devido à falta de incentivos por parte do
governo estadual em relação aos municípios.
- Ênfase do Centro de Estudos Culturais (CEC) na política mineira e na recuperação de
documentação histórica, destacando-se seminário “Sessenta Anos da Revolução de 30”. Na
área cultural, centrou-se na indústria cultural brasileira e na análise de comportamentos
racistas na educação mineira.
- Criação do Centro de Apoio Técnico (CATE), reunindo a Biblioteca, o Estúdio e as atividades
de editoração das publicações da FJP.
- Realização, pelo CDA, da formatação de nova estrutura organizacional da FJP: restauração
das instâncias decisórias das gerências administrativa e financeira, denominando-as de
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“Superintendências”, subordinadas à Diretoria de Administração e Finanças, antiga
Secretaria Geral; designação das unidades subordinadas a Superintendências como
“Divisão” e seu titular como “Gerente”; e atribuindo aos gerentes dos Centros de atividadefim o título de “Superintendentes”.
- Lançamento, pelo presidente Collor, do plano econômico “Brasil Novo”, mais conhecido
como “Plano Collor”, que cria moeda e congela depósitos bancários por dezoito meses.
- Assinatura de tratado de livre comércio com a Argentina.
- Negociação conduzida pelo INDI, de programa de cooperação com empresas privadas da
Bélgica e mineiras.
- Publicação do Manual de custos industriais: imprensa oficial do Estado de Minas.
- Desenvolvimento do Programa de Racionalização de Fluxos Financeiros e suas Interfaces:
Fluxogramas.
- Elaboração pela FJP, do estudo Modernização institucional no poder executivo do Estado
de Minas Gerais.
- Desenvolvimento do Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Recursos
Humanos da Fundação João Pinheiro.
- Elaboração de proposta de estrutura administrativa da Fundação João Pinheiro.
- Publicação do estudo A Economia Mineira: Perfil das Empresas do Estado.

1991
- Nomeação de Antônio Augusto Junho Anastasia (05/06/1991 a 26/10/1991) como
presidente da FJP.
- Realização, pelo CDA, de programas nas áreas gerencial e técnica, como: "Revisão de Plano
de Cargos e Salários − TV Minas", "Modernização Institucional e Administrativa no Poder
Executivo/MG", "Curso de Planejamento e Gestão Governamental-SEPLAN" e "Programa de
habilidades gerenciais básicas".
- Elaboração, pelo Centro de Estudos Políticos e Sociais (CEPS), de política pública, pesquisa
avaliativa de ação governamental, pesquisa de movimentos sociais e pesquisa sobre
estrutura demográfica, entre outras atividades, em diversas áreas. Dentre os projetos
elaborados, citam-se: Programa de Avaliação do Programa de Desenvolvimento de
Comunidades e Implantação da Universidade do Estado de Minas Gerais.
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- Nomeação de Luís Aureliano Gama de Andrade como presidente da FJP (26/10/1991 a
06/01/1995).
- Desenvolvimento, pelo Centro de Estudos Históricos e Culturais (CEHC), de estudos
focados principalmente em Minas Gerais, com a intenção de preservar e valorizar a
memória cultural do Estado.
- Lançamento do Plano de Privatização das Siderúrgicas Estatais.
- Criação, no âmbito do Tratado de Assunção, do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL).
- Confirmação da Usiminas como a primeira estatal privatizada, em 24 de outubro, pelo
presidente Fernando Collor de Mello.
- Lançamento do Plano Collor II.
- Desenvolvimento dos seguintes projetos: Código de Postura da Prefeitura Municipal de
João Pinheiro, Manual de Serviço de Administração de Pessoal: Processos de Pagamento e
Concessão de Benefícios da Secretaria de Estado da Educação, Programa Permanente de
Desenvolvimento Municipal (PRODEMU), Programa de Apoio ao pequeno Produtor Rural da
Região Mineira do Nordeste (PAPP-MG) e Estudos Básicos para a Implantação da
Universidade Estadual de Minas Gerais.
- Desenvolvimento, pelo CDA, de pesquisa sobre o Curso de Especialização em
Administração.
- Publicação, pelo CEHC, do estudo Racismo na escola: a linguagem do silêncio.
- Realização, pelo CEPS, do Programa Estadual de Cidades Intermediárias - PROECI.

1992
- Criação do Centro de Estatísticas e Informação (CEI), que passou a incorporar as atividades
da Superintendência de Estudos e Estatísticas Oficiais da Secretaria de Estado e
Planejamento e Coordenação geral, para promover o levantamento dados econômicos de
Minas Gerais, atualizar informações e identificar fenômenos da economia mineira.
- Melhora da infraestrutura na FJP, em decorrência da aquisição de equipamentos de
informática e da realização de cursos de treinamento em informática e de processamento
de dados para o pessoal da casa.
- Criação da Escola de Governo (EG), contemplando atividades de ensino, pesquisa e
extensão, passando a incorporar grande parte dos cursos oferecidos pelo CDA.
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- Denúncias de corrupção provocam o impeachment de Collor, passando o vice-presidente,
Itamar Franco, a assumir a Presidência.
- Implantação, pelas Nações Unidas, da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecida como “Eco-92”, no Rio de Janeiro.
- Chacina na Penitenciaria do Carandiru, em São Paulo, deixa 111 presos mortos.
- Desenvolvimento dos seguintes projetos: Código de Postura da Prefeitura Municipal de
João Pinheiro, Manual de Serviço de Administração de Pessoal: Processos de Pagamento e
Concessão de Benefícios da Secretaria de Estado da Educação, Programa Permanente de
Desenvolvimento Municipal (PRODEMU), Programa de Apoio ao pequeno Produtor Rural da
Região Mineira do Nordeste (PAPP-MG) e Estudos Básicos para a Implantação da
Universidade Estadual de Minas Gerais.
- Desenvolvimento, pelo CDA, de pesquisa sobre o Curso de Especialização em
Administração.
- Publicação, pelo CEHC, do estudo Racismo na escola: a linguagem do silêncio.
- Realização, pelo CEPS, do Programa Estadual de Cidades Intermediárias - PROECI.

1993
- Lançamento, pelo CEHC, de grande número de obras, no âmbito da “Coleção Mineiriana”:
A Colonização Alemã no Vale do Mucuri e seus Impactos na Região (1993), Instrução para o
Governo da Capitania de Minas Gerais (1994), Discurso Histórico e Político sobre a
sublevação que nas Minas houve no ano de 1720 (1994), Breve Descrição Geográfica, Física
e Política da Capitania de Minas Gerais (1994), Memória sobre a Capitania de Minas Gerais,
seu território, clima e produções metálicas (1994) e Monumentos Históricos e Artísticos de
Minas Gerais − Circuito do Diamante (convênio com a Revista Barroco) (1994).
- Implantação do Programa de Treinamento e Desenvolvimento da Fundação João Pinheiro,
para o desenvolvimento e a capacitação dos recursos humanos da entidade, que sofreu
perdas de técnicos ao longo dos anos, permitindo uma renovação do quadro de servidores.
- Elaboração do "Plano Plurianual de Capacitação de Recursos Humanos da Fundação João
Pinheiro para o Período 1994-1996”.
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- Elaboração, pela FJP, do estudo População idosa em Minas Gerais e políticas de
atendimento - perfil da população idosa e diagnóstico das políticas de atendimento na
Região Metropolitana de Belo Horizonte.
- Produção do estudo Diagnóstico Quantitativo da Situação da Criança e do Adolescente em
Minas Gerais.
- Oferecimento, pela FJP, do Curso Superior de Polícia (CSP I/93) e do Curso de
Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO I/93).
- Manutenção do regime presidencialista como forma de governo, em plebiscito popular.
- Privatização da Açominas.
- Assinatura de termo de cooperação entre a Câmara de Comércio Quebec-Brasil e o INDI
para cooperação entre empresas de Quebec e Minas Gerais.
- Criação, pelo governo de Minas, do Programa de Saneamento Ambiental, Organização e
Modernização dos Municípios (SOMMA).
- Criação, no âmbito da nova reforma econômica, da moeda Cruzeiro Real.
- Assassinato, em meio a uma onda crescente de violência, de meninos de rua, na região da
Candelária, Rio de Janeiro, e de índios Ianomâmis, na fronteira da Venezuela.
- Início de operação de voos internacionais no aeroporto de Confins.
- Elaboração do Plano Plurianual de Capacitação de Recursos Humanos para a FJP 19941996.
- Publicação do estudo População Idosa em Minas Gerais e Políticas de Atendimento.
- Publicação do “Diagnóstico do Setor Editorial Brasileiro”.
- Desenvolvimento, pelo CDA, do Plano de Carreira do Departamento Estadual de
Telecomunicações de Minas Gerais.
- Desenvolvimento, pelo CDM, do estudo Programas de Financiamento Destinados aos
Municípios.
- Elaboração, pelo CDM, da Cartilha sobre Transportes Urbanos.
- Elaboração, pelo CEI, do estudo Exportações mineiras por produto no período de 1973 1987.
- Publicação, pelo CEHC, dos estudos A colonização alemã no Vale do Mucuri e Diagnóstico
do Setor Editorial brasileiro.
- Elaboração, pelo CEPS, dos projetos: A Fapemig e a relevância social de seu produto,
Diagnóstico quantitativo da situação da criança e do adolescente em Minas Gerais e
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Avaliação do Programa de Integração Urbana da Região Metropolitana de Belo Horizonte
(PIURMBH).

1994
- Realização de inúmeras atividades do Centro de Desenvolvimento Municipal (CDM), no
âmbito do PRODEMU, como: parceria com a Universidade Federal de Viçosa para a
formação de recursos humanos nas áreas de Planejamento e Desenho Urbano e de
Treinamento de Servidores Municipais; elaboração do manual “Metodologia para a
Implementação da Municipalização de Assistência Social”, a ser enviado a todas as
prefeituras, câmaras municipais e ONGs que trabalham com assistência social; promoção de
curso sobre licitação; e realização, na Prefeitura Municipal de Minas Novas, de contrato de
prestação de serviços com a Prefeitura Municipal de Betim, para acompanhamento da
elaboração do Plano Diretor e orientações para o acompanhamento da execução
orçamentária.
- Criação do Plano Real, como medida econômica para conter a hiperinflação.
- Instituição, pelo governo do estado, do Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaíba,
como polo de fruticultura.
- Assinatura de contrato entre a Comissão das Comunidades Europeias e o INDI.
- Criação do Fundo de Saneamento Ambiental dos Ribeirões Arrudas e Onça na Região
Metropolitana de Belo Horizonte (PROSAM).
- Início das obras do gasoduto Rio de Janeiro-Minas Gerais.
- Duplicação da Rodovia Fernão Dias.
- Criação da Zona de Processamento de Exportação de Teófilo Otoni.
- Assinatura de acordo de cooperação internacional entre o INDI e o Ministério de Economia
e Fazenda da Província de Mendonza.
- Desenvolvimento do Plano Diretor de Betim.
- Elaboração do estudo Mapeamento informacional da FJP.
- Oferecimento, pela FJP, do 1º Curso de Planejamento e Gestão em Ciência e Tecnologia.
- Elaboração, pelo CDA, do estudo Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais: instruções de
acesso (CIACUSTO).
- Elaboração, pelo CDA, do Plano de Carreira: Secretaria de Estado da Cultura.
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- Desenvolvimento, pelo CDA, do Programa Permanente de Desenvolvimento Municipal
(PRODEMU):

Descentralização

e

Fortalecimento

Institucional

dos

Municípios:

o

Associativismo Municipal como Interlocutor Necessário.
- Elaboração, pelo CDA, do estudo A Economia Mineira: Perfil das Empresas do Estado
(1991/1992).
- Elaboração, pelo CDM, do Projeto AMAJE - Associação dos Municípios da Microrregião do
Alto Jequitinhonha.
- Publicação, pelo CEI, do estudo PIB – 1993.
- Elaboração, pelo CEE, de proposta de um sistema de avaliação das finanças municipais.
- Idealização, pelo CEE, do estudo Comercialização e abastecimento de hortigranjeiros na
Região Metropolitana de Belo Horizonte.
- Publicação, pelo CEHC, do estudo Discurso histórico e político sobre a sublevação que nas
Minas houve no ano de 1720.

1995
- Nomeação de Roberto Borges Martins (06/01/1995 a 01/01/1999) como presidente da FJP.
- realização, pela Escola de Governo da informatização da Secretaria de Ensino, mediante a
implantação do controle acadêmico.
- Promoção, pela Escola de Governo da palestra "Reforma Administrativa: O Redesenho do
Estado Brasileiro".
- Posse de Fernando Henrique Cardoso com o presidente da República (1995-1998).
- Criação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
- Promulgação da Lei Robin Hood, que define os critérios de distribuição dos recursos do
ICMS/IPI-exportação para os municípios de Minas Gerais, com o objetivo de melhorar a
distribuição da receita arrecadada com o imposto e promover o desenvolvimento de
políticas públicas em âmbito municipal.
- Assinatura de termo de cooperação entre o INDI e a Comissão de Ciência e Tecnologia da
Província de Jiangsu (República Popular da China).
- Elaboração do documento “Estudo sobre Déficit habitacional no Brasil”.
- Elaboração, pelo CDA, do estudo Duplicação da Rodovia Fernão Dias: região e municípios.
- Publicação, pelo CEI, do estudo PIB de Minas Gerais – 1994.
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- Publicação do estudo Perfil do sistema bancário no estado de Minas Gerais.
- Elaboração, pelo CEE, do projeto Subsídios para o governo de Minas Gerais - 1995/1998.
- Preparação, pelo CEE, do programa Promoção do Desenvolvimento Integrado dos Vales
Pobres (PROMOVALE).
- Elaboração, pelo CEE, do projeto Política cafeeira e grupos de interesse: a expansão da
cafeicultura em Minas Gerais.
- Publicação, pelo CEE, dos projetos As Regiões de Minas Gerais e sua Inserção no
Planejamento Nacional, As Implicações Espaciais da Difusão da Tecnologia Agrícola em
Minas Gerais e Avaliação do Programa de Integração e Diversificação Industrial PRÓINDÚSTRIA.
- Elaboração, pelo CEER, do Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Pequenas
Comunidades do Norte e Nordeste de Minas – PAPP-II.
- Publicação, pelo CEHC, dos projetos: Diagnóstico do Setor Editorial: Brasil 1994.
- Elaboração, pelo CEPS, dos seguintes projetos: O Sistema Único de Saúde (SUS) em Minas
Gerais, Déficit Habitacional no Brasil, Autonomia Escolar: uma

Estratégia de Avaliação,

Esgotos Sanitários – Alternativas Tecnológicas Aplicáveis à Realidade Mineira e Habitar é um
direito: Política Habitacional do Estado de Minas Gerais.

• Quinta fase: 1996-2007

Período que oscila entre o fortalecimento e o enfraquecimento da FJP como instituição.
Momentos de crescimento e outros de inflexão e crise de identidade. A Lei Delegada 159, de
25 de janeiro de 2007, reestrutura a FJP e abre uma fase ainda em construção. Destaque
para a reflexão de modelos de gestão e sua contribuição para a consecução de resultados
sociais mais amplos e equitativos.

1996
- Elaboração, pelo CEI, do relatório “Produto Interno Bruto de Minas Gerais”, que procura
registrar e divulgar os métodos adotados nas diferentes pesquisas sob sua responsabilidade,
além de informar os usuários sobre as alterações metodológicas ocorridas ao longo do
tempo, mas não consolidadas desde a última divulgação do Produto Interno Bruto. O
mesmo procedimento é adotado para o cálculo do PIB trimestral e do PIB municipal. As
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alterações metodológicas adotadas posteriormente passaram a ser anexadas nas próprias
publicações de análise de resultados.
- Desenvolvimento, pelo Centro de Estudos Municipais e Metropolitanos (CEMME), do
estudo Aspectos gerais da composição e distribuição das receitas municipais/1995.
- Realização da pesquisa "Descentralização, Eficiência e Equidade: Avaliação do Impacto de
Projetos Educacionais em cinco municípios mineiros", pela Escola de Governo.
- Privatização da Empresa Telebrás.
- Inauguração do Museu do Oratório, em Ouro Preto.
- Desenvolvimento, pelo CDA, de projetos de modernização administrativa para: Companhia
de Habitação de Minas Gerais (Cohab/MG), Departamento de Obras Públicas (Deop/MG),
Instituto de Pesos e Medidas de Minas Gerais (Ipem/MG), Loteria do Estado de Minas Gerais
e Secretaria de Estado da Cultura.
- Realização, pelo CDA, de trabalho para o governo do estado do Rio Grande do Norte sobre
o desenvolvimento de metodologia para sua reforma administrativa.
- Realização, pelo CEES, dos realiza projetos: Condições de Vida nos Municípios de Minas
Gerais − 1970-1980-1991, Produto Interno Bruto de Minas Gerais: Municípios e Regiões,
1985 e 1995, Avaliação das Finanças Públicas Municipais − Minas Gerais − 1994-1995,
Gastos com Pessoal dos Municípios Mineiros de l994-1996 e Arrecadação do ICMS em
Minas Gerais, modelos de provisão e análise.
- Realização, pelo CEHC, dos projetos: Belo Horizonte e o comércio: 100 anos de história e
Núcleo de Estatísticas Municipais − grupo temático: História, Cultura e Turismo.
- Abertura das comemorações do Centenário de Belo Horizonte.
- Lançamento, pelo CEHC, dos seguintes títulos, no âmbito da “Coleção Mineiriana”:
Explorando e viajando três mil milhas através do Brasil do Rio de Janeiro ao Maranhão
(1995), Geografia histórica da capitania de Minas Gerais (1995), Brasil, Novo Mundo − Parte
I (1996), Omnibus, uma história dos transportes coletivos em Belo Horizonte (1996) e
Sedução do Horizonte (1996).
- Aprovação, pelo Conselho Monetário Nacional, da liquidação da Minas Caixa e da
privatização do Credireal e do Bemge.
- Elaboração do estudo Condições de vida nos municípios de Minas Gerais: 1970, 1980, 1991.
- Publicação, pelo CDA, dos seguintes projetos: A Cultura Organizacional nas Instituições
Públicas do Poder Executivo no Estado de Minas Gerais, Natureza Jurídica das fundações
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públicas e A Cultura organizacional nas instituições públicas do poder executivo o Estado de
Minas Gerais.
Publicação, pelo CEI, dos estudos PIB de Minas Gerais: municípios e regiões 1985-1995 e PIB
de Minas Gerais: municípios e regiões 1980-1995.
- Elaboração, pelo CEES, dos seguintes projetos: Arrecadação de Principais Contribuições e
Impostos Federais nos Municípios Mineiros 1994/1995, Avaliação de Finanças Públicas
Municipais: Minas Gerais 1994-1995, Mensuração das Perdas de Hortaliças no Mercado
Atacadista da CEASA/MG e Arrecadação de ICMS em Minas Gerais.
- Elaboração, pelo CEHC, do estudo Diagnóstico do Setor Editorial Brasileiro: Pesquisa Anual
–1996.

1997
- Participação do CDA na Rede de Ensino Universitário de Empreendedorismo, projeto que
reúne: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Sociedade
Mineira de Software, Instituto Euvaldo Lodi (IEL), do Sistema FIEMG, e Secretaria de Estado
de Ciência e Tecnologia.
- Desenvolvimento do projeto-piloto da intranet do CDA.
- Desenvolvimento, pelo CDA, de projetos de modernização administrativa para: Igam,
Imprensa Oficial, Loteria do Estado de Minas Gerais e Palácio do Governo − Cerimonial e
Secretaria de Estado da Cultura.
- Desenvolvimento, pelo CEES, do projeto de pesquisa "A organização policial e o combate à
criminalidade violenta", uma parceria que envolve a PMMG, a UFMG e a FJP.
- Realização de parceria entre o CEES e o CEHC para a elaboração do Diagnóstico dos
Investimentos Culturais no Brasil – 1997.
- Desenvolvimento, pelo CEES, em parceria com a Presidência da FJP, do Núcleo de
Estatísticas Municipais do Estado de Minas Gerais.
- Elaboração, pelo CEES, do projeto Reforma do Sistema de Segurança Pública.
- Desenvolvimento, pelo CEHC, dos projetos: Atlas Histórico de Belo Horizonte: guia de
fontes histórico-cartográficas e A Trajetória do BDMG − imagens de um projeto para Minas.
- Lançamento, pelo CEHC, no âmbito da “Coleção Mineiriana”, dos títulos: Seis semanas nas
minas de ouro do Brasil (1997), Aarão Reis o progresso como missão (1997), Panorama de
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Belo Horizonte: atlas histórico (1997), Notas cronológicas de Belo Horizonte 1711/1930
(1997), Belo Horizonte & o Comércio: 100 Anos de História (1997), Saneamento Básico em
Belo Horizonte, trajetória em cem anos (1997), Lembrança de Belo Horizonte: bilhete postal
(1997) e Salão Vivacqua: lembrar para lembrar (1997).
- Elaboração, pela Escola de Governo, do projeto Desafio e Inovação em Políticas Públicas:
Programas para Crianças e Adolescentes em Situação de Risco.
- Aprovação, em 19 de dezembro de 1997, pelo Conselho Deliberativo da SUDENE, por
intermédio da Resolução 11.135, da atualização da relação dos municípios vinculados ao
Polígono das Secas, incluindo aqueles criados por desmembramento até janeiro de 1997.
- Privatização da Companhia Vale do Rio Doce.
- Celebração das comemorações do I Centenário de Belo Horizonte, em 12.12.1997.
- Elaboração, pelo CDA, do projeto Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais –
EPAMIG: Planejamento Estratégico.
- Elaboração, pela Assessoria Técnica da Presidência, do Plano de Capacitação de Recursos
Humanos – PCRH/97 da FJP.
- Desenvolvimento, pelo CEI, da Pesquisa de Emprego e desemprego na Região
Metropolitana de Belo Horizonte – PED/RMBH.
- Desenvolvimento, pelo CEES, dos seguintes trabalhos: Programa de Melhoria da Oferta de
Água no Semiárido Mineiro e Indicadores Econômicos em Nível Municipal,
- Elaboração do estudo Gasto federal com assistência a saúde em Minas Gerais.
- Publicação, pelo CEHC, dos trabalhos: Panorama de Belo Horizonte: Atlas Histórico,
Saneamento Básico em Belo Horizonte: Trajetória em 100 Anos: os Serviços de Água e
Esgoto. Belo Horizonte – o Comércio: 100 Anos de história, 1º Guia Cultural de Belo
Horizonte, A Trajetória do BDMG: Imagens de um Projeto para Minas.

1998
- Desenvolvimento, pelo CEI, do Diagnóstico dos Investimentos Culturais no Brasil: Módulo
III – O Produto Interno Bruto das Atividades Culturais, lançado em agosto de 1998.
- Elaboração, pelo CEI, de diagnóstico sobre as atividades culturais no País, que avaliou a
distribuição geográfica (por unidade da federação) das variáveis relacionadas, permitindo
identificar o grau de concentração espacial das atividades culturais.
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- Desenvolvimento, pelo CEI, do Diagnóstico dos Investimentos Culturais no Brasil: Módulo 1
– Gastos Públicos com Cultura no Brasil, que visou avaliar os gastos com cultura realizados
pelo setor público entre 1985e 1995, considerando os níveis federal, estadual e municipal,
considerando as capitais dos estados, no âmbito das administrações direta e indireta,
compondo uma série histórica de onze anos.
- Desenvolvimento, pelo CDA, de projetos de modernização administrativa para: Companhia
de Habitação de Minas Gerais (COHAB/MG), Departamento de Obras Públicas (DEOP),
Instituto Estadual de Florestas (IEF), Imprensa Oficial, Palácio do Governo – Cerimonial e
Secretaria de Estado da Cultura.
- Elaboração, pelo CEES, do projeto Análise Estatística dos Dados Municipais Existentes para
Minas Gerais e, em parceria com outras diretorias da FJP, do Boletim de Comércio Exterior,
contendo estatística do comércio exterior de Minas Gerais.
- Elaboração, pelo CEHC, do estudo Diagnóstico dos Investimentos em Cultura no Brasil.
Parte II: Arquivo da Lei Federal 7505, de 1996 (Lei Sarney).
- Lançamento, pelo CEHC, no âmbito da “Coleção Mineiriana”, dos seguintes títulos: Tratado
de geografia descritiva especial da província de Minas Gerais (1998), A Questão ambiental
em Minas Gerais: discurso e política (1998), Efemérides Mineiras (1664/1897) (1998), Visitas
pastorais de dom Frei José da Santíssima Trindade (1821/1825) (1998), Hélio Gravatá:
resgate bibliográfico de Minas Gerais (1998), Inventário dos manuscritos avulsos de Minas
Gerais do Arquivo Histórico Ultramarino (Lisboa) (1998), A Província Brasileira de Minas
Gerais (1998), O ouro em Minas Gerais (1998), Brasil, Novo Mundo − Volume II (1998) e
Códice Costa Matoso (1998).
- Elaboração, pelo CEMME, do estudo Evolução das receitas e despesas municipais em Minas
Gerais-1995/1996.
- Desenvolvimento, pela Escola de Governo, do projeto Governança, Descentralização e
Saúde: análise das relações do aparato do Estado com as instâncias de participação da
sociedade civil e o mercado, seus efeitos para a melhoria da assistência à saúde dos setores
de renda mais baixa.
- Desenvolvimento, pela Biblioteca da FJP, do projeto Criação e Implantação da Base de
Dados do Catálogo Coletivo da Coleção Mineiriana, visando reunir os dados bibliográficos
das coleções sobre Minas Gerais existentes na Biblioteca Pública Estadual, no Iepha na
Face/UFMG e na FJP.
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1999
- Elaboração do Projeto de Desenvolvimento Institucional – SOMMA.
- Elaboração, pelo CEHC, dos trabalhos: Diagnóstico dos Investimentos em Cultura no Brasil:
Gastos em Cultura Realizados por Empresas Públicas, Privadas e suas Fundações ou
Institutos Culturais no Período de 1990 a 1997, Diagnóstico dos Investimentos em Cultura
no Brasil: Gastos Públicos com a Cultura no Brasil: 1985-1995, Diagnóstico dos
Investimentos em Cultura no Brasil: Módulo 1: Gastos Públicos com a Cultura no Brasil:
1985-1995 e a Questão Ambiental em Minas Gerais: Discurso e Política.
- Elaboração, pelo CEI, dos seguintes projetos: Perfil Demográfico do Estado de Minas
Gerais, Crianças e Adolescentes em Minas Gerais: Indicadores Sociais, PIB de Minas Gerais Municípios e Regiões 1985-1997, Diagnóstico dos Investimentos em Cultura no Brasil, PIB de
Minas Gerais Municípios e Regiões 1985 -1996 e PIB Minas Gerais 1993-1997.
- Desenvolvimento, pelo CEES, dos seguintes projetos: Estruturação da Base de Dados de
Finanças Públicas Municipais do Estado de Minas Gerais, Finanças dos Municípios Mineiros –
Diversidade e Indicadores, Análise Estatística dos Dados Municipais Existentes para Minas
Gerais e Diretrizes para Aplicação de Recursos – A Área de Influencia da CVRD em Minas
Gerais.
- Desenvolvimento, pelo CEMM, dos seguintes projetos: Diretrizes de Organização
Territorial: Município de Minas Novas, Evolução das Receitas e Despesas em Minas Gerais
1995-1996, Informações Básicas da Região Metropolitana de Belo Horizonte e A Ocupação e
o Uso do Solo na Cidade de Ipatinga.
- Implantação, pelo governo Itamar Franco, da Nova Política Operacional na FJP, cujo
objetivo era retomar a vocação original da entidade como órgão de suporte técnico ao
Governo de Minas Gerais, mais próximo da Secretaria de Planejamento (SEPLAN).
- Elaboração, pela FJP, do Programa Especial de Reestruturação do Órgão Oficial de
Estatística do Estado de Minas Gerais.
- Publicação, pela FJP, dos estudos A Evolução e perfil da administração pública mineira no
período republicano e A reforma do Estado e as políticas urbanas: descentralização
administrativa e metropolização da pobreza.
- Oferecimento, pela FJP, do Mestrado em Administração Pública.
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- Elaboração, pela FJP, dos estudos Perfil de morbi-mortalidade do estado de Minas Gerais: a
evolução das condições de saúde (1980 a 1996) e Aspectos da organização espacial da
atenção hospitalar do Sistema Único de Saúde (1997).
- Nomeação de Dinamar Martins da Costa como presidente da FJP (12/01/1999 a
10/02/1999).
- Nomeação de João Batista Rezende (24/03/1999 a 17/01/2001) como presidente da FJP.
- desenvolvimento, pela FJP, do estudo Estrutura econômica e social dos municípios do
Estado de Minas Gerais: Panorama da estrutura socioeconômica dos municípios mineiros.
- Elaboração, pela FJP, do relatório final do “Projeto A: Avaliação da Política de
Descentralização Financeira da SEE-MG no ensino fundamental (1991/1997)”.
- Desenvolvimento, pela FJP, do projeto “Capacitação e Desenvolvimento Institucional da
Escola de Governo/Fundação João Pinheiro".
- Elaboração, pela FJP, do estudo Evolução e perfil da administração pública mineira no
período republicano (1891/1994).
- Reconhecimento, pela Unesco de Diamantina como Patrimônio Mundial.
- Reeleição de Fernando Henrique Cardoso como presidente da República (1999-2002).
- Inauguração da planta industrial da Mercedes-Benz, em Juiz de Fora.
- Desenvolvimento, pela FJP, do estudo Política Emergencial para o Trabalho e a Renda, em
parceria com a Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral do Estado.
- Elaboração, pela FJP, do estudo Planejamento Estratégico da Transferência dos Presos da
Secretaria de Estado de Segurança Pública para a Secretaria de Estado da Justiça e Direitos
Humanos.
- Elaboração, pelo CEI, dos seguintes projetos: Migrações Internas em Minas Gerais na
Década de 1980/1990, Estrutura Econômica e Social dos Municípios do Estado de Minas
Gerais, Programa Especial de Reestruturação do Órgão Oficial de Estatística do Estado de
Minas Gerais e A Evolução de Emprego na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
- Elaboração, pelo CEES, dos seguintes projetos: Alternativas de Desenvolvimento Regional
Integrado Solidário, Vale do Jequitinhonha: Documento para Discussão e Perfil de MorbiMortalidade do Estado de Minas Gerais.

2000
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- Elaboração, pelo CDA, do estudo Gestão da Informação e Conhecimento – fase I (Fundação
João Pinheiro/ Presidência).
- Elaboração, pelo CDA, do "Diagnóstico e Planejamento da função e gestão de materiais e
serviços na administração de materiais" (SEPLAN/ SERHA/FINEP/ FUNDEP).
- desenvolvimento, pelo CDA, do documento Estudos para implantação de projetos
prioritários de desenvolvimento regional do Vale do Aço (SEPLAN/FINEP/ FUNDEP).
- Apoio do CDA à Seplan na análise de pesquisa de clima aplicado no órgão para subsídio à
implantação do programa de qualidade do governo.
- Desenvolvimento, pelo CEI, de projetos, cursos e seminários, por exemplo: Monitoramento
de Políticas Públicas do Estado de Minas Gerais (regulamentado pelo Decreto 40.970, de 23
de março de 2000), Estatísticas Econômicas – Produto Interno de Minas Gerais – Municípios
e Regiões, Perfil socioeconômico dos novos municípios mineiros – Assembleia Legislativa,
Perfil de Minas Gerais (publicação bilíngue: português/ inglês), 4ª edição, Companhia
Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), Informe especial PED/RMBH – emprego e
desemprego na RMBH: um balanço de 1999 e Inflação: comportamento dos preços e dos
juros – FJP.
- desenvolvimento, pelo CEI, de aplicativo de consultas à base de dados do projeto
Monitoramento de Políticas Públicas do Estado de Minas Gerais.
- Realização, pelo CEI, do acompanhamento e correção do relatório de crítica dos dados
estatísticos de mortalidade referentes a 1998.
- Desenvolvimento, pelo CEES, do estudo Perfil de morbi-mortalidade do Estado de Minas
Gerais – Fapemig.
- Elaboração, pelo CEES, do estudo Plano estadual de segurança pública – Governo do
Estado.
- Elaboração, pelo CEES, do estudo Análise das condições de vida nos municípios brasileiros –
Fapemig.
- Lançamento, pelo CEHC, no âmbito da “Coleção Mineiriana”, dos seguintes títulos: Viagens
na América do Sul: extrato da obra contendo os relatos sobre o Brasil (2000), Inventário e
Índice dos Manuscritos Avulsos Relativos à Capitania de Minas Gerais, Depositados no
Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa (2000), Brasil, Novo Mundo – volume II– Fapemig
(2000), Diário do Brasil (2000), Dicionário Bibliográfico Brasileiro (2000) e Obras várias de
Virgil von Helmreichen (2000).
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- Criação, pela DAF, de rotinas e sistemas e desenvolvimento de ações visando melhorar o
apoio logístico às atividades finalísticas da FJP.
- A Diretoria de Administração e Finanças - DAF inicia o efetivo controle do patrimônio da
instituição.
- Prosseguimento, pela DAF, das negociações para a permuta ou venda do terreno no Horto
Florestal e para a posse do prédio da Av. Brasil e provimento das condições para explorá-lo
economicamente.
- Elaboração, pela DAF, do novo Plano de Carreiras, Cargos e Salários para a FJP.
- Criação, pela DAF, de comissão encarregada de atualizar o Estatuto da FJP com base na
legislação vigente e nas linhas de atuação da entidade.
- Sanção da Lei de Responsabilidade Fiscal, que visa impor o controle dos gastos da
União, estados, Distrito Federal e municípios, condicionando-os à capacidade de
arrecadação de tributos.

2001
- Elaboração, pela FJP, do documento Diagnóstico da Gestão de Materiais do estado de
Minas Gerais.
- Desenvolvimento, pelo CEHC dos estudos: Pesquisa Educação Patrimonial: Subsídios para a
Elaboração de Proposta de Ação Educativa e FAPEMIG: uma História de Desafios e
Realizações.
- Nomeação de Jarbas Nogueira de Medeiros Silva (18/01/2001 a 01/03/ 2002) como
presidente da FJP.
- Desenvolvimento, pelo CEI, dos projetos: O mercado de trabalho na Região Metropolitana
de Belo Horizonte: 1996 a 2000, Produto Interno Bruto de Minas Gerais-Municípios e
Regiões e Perfil socioeconômico dos Novos Municípios Mineiros.
- Desenvolvimento, pelo CEES, dos projetos: Planejamento Estratégico da Transferência dos
Presos da Secretaria de Estado de Segurança Pública para a Secretaria de Estado da Justiça e
de Direitos Humanos, Gasto Público na Área Social: levantamento dos gastos sociais nos
Estados e Municípios, A Organização Policial e o Combate à Criminalidade Violenta e Plano
de Segurança Pública para o Estado de Minas Gerais.
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- Desenvolvimento, pelo CEHC, do projeto: Guia dos Arquivos e Acervos documentais do
Estado de Minas Gerais.
- Desenvolvimento, pelo CEMME dos projetos: Atividades de Planejamento Municipal e
Metropolitano: Plano Diretor para o município de Machado, Plano Diretor de
Desenvolvimento em Itajubá, Plano Diretor de organização territorial e turismo do distrito
de Conceição de Ibitipoca e Plano Diretor de Ijaci.
- Elaboração, pelo CDA, do projeto: Desenvolvimento de Estados e Propostas relativas às
Políticas, Diretrizes e Reestruturação do Plano de Carreira dos Servidores do Poder
Executivo do Estado de Minas Gerais.
- Elaboração, pela Escola de Governo do projeto Desenvolvimento de Matrizes Pedagógicas
das Bases Curriculares para formação de Profissionais na área de segurança do cidadão.
- Elaboração, pelo CDA, do projeto Reformulação da carreira geral dos servidores da
Administração Direta.
- Criação, pelo Governo Federal, dos programas sociais de transferência de renda Bolsaescola e Vale-gás.
- Incidência da crise energética, mais conhecida como “Crise do Apagão”.
- Extinção da Sudene.

2002
- Elaboração, pela FJP, da proposta de “Estruturação do Sistema de Custos para o
Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais”.
- Desenvolvimento, pelo CDA, do Sistema de Trens Urbanos da Superintendência de Trens
Urbanos de Belo Horizonte (STU/BH).
- Elaboração, pela FJP, do Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável de Governador
Valadares: Planos Setoriais: Agricultura Familiar, Meio Ambiente, Saneamento, Saúde,
Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Estradas e Transportes, Comunicação, Energia,
Segurança, Pecuária.
- Elaboração, pelo CEHC, do estudo Patrocínio Cultural em Minas Gerais: Análise
Quantitativa das Empresas Investidoras em Cultura Via Lei Estadual de Incentivo 1998-2001.
- Desenvolvimento, pelo CDA, dos projetos: Avaliação Socioeconômica do Trem
Metropolitano, Redesenho Organizacional do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
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Estruturação do Sistema de Custos do DETEL E Revisão do Plano de Carreiras para a
Prefeitura Municipal de Governador Valadares.
- Desenvolvimento, pelo CEHC, dos projetos: Prestando Contas aos Mineiros: avaliação da
Lei de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, Um Olhar para o século XX: arquitetura civil na
área urbana planejada por Aarão Reis e Digitalização, catalogação e indexação do fundo da
Secretaria de Governo da Capitania de Minas Gerais.
- Nomeação de Ricardo Carneiro como presidente da FJP (15/03/2002 a 31/12/2002).
- Aplicação pelo CEMME em seus trabalhos do preceito constitucional de descentralização
político-administrativa, concentrando suas atividades em: assessoramento técnico e
institucional e planejamento municipal e metropolitano, sendo este realizado em municípios
e regiões mineiras.
- Elaboração, pelo CEI, do estudo Cálculo das finanças municipais pelos parâmetros da Lei
Robin Hood 2000-2001.
- Manutenção, pelo CEI, do Núcleo de Disseminação de Informações para atendimento
direto de usuários para contatos telefônicos e pela internet.
- Desenvolvimento, pelo CEES, dos seguintes projetos: Desenvolvimento Humano
Sustentável no RJ, Diagnóstico do Sistema Policial de Uberlândia, Desenvolvimento Humano
no Brasil, Impactos e Reestruturação produtiva de Centros Industriais Médios no Brasil,
Financiamento da Agricultura Familiar, Plano Mineiro de Direitos Humanos, Elaboração de
Metodologia de Monitoramento Contínuo do Impacto do PRONAF e A Economia Mineira no
Início do Século XXI: Diagnósticos e Perspectivas.
- Assinatura do Protocolo de Kyoto, criação da Agenda 21 e ativação do Sistema de Vigilância
da Amazônia (SIVAM), como medidas de proteção ao meio ambiente.
- Lançamento, pelo BDMG, de amplo estudo sobre o planejamento em Minas: 2002 – Minas
Gerais do Século XXI.

2003
- Desenvolvimento, pelo CEHC, do estudo Prestando Contas aos Mineiros: Avaliação da Lei
Estadual de Incentivo à Cultura.
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- Elaboração, pela FJP do Relatório final “Um olhar para o século XX: arquitetura civil na área
urbana da cidade planejada por Aarão Reis – preservação dos testemunhos e criação de
banco de dados georreferenciados”, realizado com o apoio da FAPEMIG.
- Nomeação de Amílcar Vianna Martins Filho (06/02/2003 a 01/11/2007) como presidente
da FJP.
- Desenvolvimento, pela FJP, do projeto Determinantes da distribuição de renda na Região
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH): uma análise a partir da pesquisa de emprego e
desemprego (PED) para 2001.
- Desenvolvimento, pela FJP, desenvolve do "Plano de Desenvolvimento Integrado do
Turismo Sustentável do Polo Turístico do Vale do Jequitinhonha".
- Organização, pela FJP, do "Seminário Ações Governamentais da Informação à Publicidade".
- Publicação, pela FJP, do estudo Perfil de Minas Gerais – Guide to the Economy of Minas
Gerais”, 7ª Edição, realizado em parceria com Companhia Brasileira de Metalurgia e
Mineração.
- Lançamento, pela FJP, do “Catálogo de Publicações 2003: Fundação João Pinheiro: Centro
de Estudos Históricos e Culturais”.
- Desenvolvimento, pela FJP, do “Diagnóstico para Minas Gerais – BDMG”.
- Posse de Luís Inácio Lula da Silva como presidente da República (2003-2006).
- Criação do programa Fome-Zero, no âmbito do Programa Nacional de Acesso à
Alimentação.
- Divulgação, pelo Governo Federal, do documento Política Econômica e Reformas
Estruturais.
- Lançamento, pelo governo estadual, em parceria com a Federação da Indústria do Estado
de Minas Gerais (FIEMG), do Programa Estrada Real (PER).
- Assinatura de acordo de cooperação industrial entre o Instituto Industrial de Minas Gerais
(INDI) e o Centro Exterior da Câmara de Comércio de Piemonte, da Itália.
- Assinatura, envolvendo o governo de Portugal e o Indi, do Protocolo de Cooperação
Industrial do Minho.

2004
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- Desenvolvimento do trabalho “Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo
Sustentável do Polo Turístico do Vale do Jequitinhonha”.
- Desenvolvimento, pelo CEI, do projeto Estruturação de Projetos e Construção de
Indicadores de Desempenho para o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de
Minas (IDENE).
- Elaboração, pelo CEHC, do estudo Incentivo Fiscal à Cultura: Limites e Potencialidades.
- Criação, pelo CEI, do informativo Pesquisa de emprego e desemprego na região
metropolitana de Belo Horizonte. A origem setorial e ocupacional dos desempregados na
RMBH.
- Elaboração, pela FJP, do projeto "OSCIP: um novo modelo de parceria na execução de
políticas públicas em Minas Gerais".
- Oferecimento, pela FJP, do III Curso de Altos Estudos do BDMG/2004.
- Desenvolvimento, pela FJP, do projeto Comunicação eficaz: pensando o processo de
avaliação e monitoramento de políticas públicas – programas de inclusão digital e escola em
rede.
- Elaboração, pela FJP, do Relatório final "Estruturação de projetos e construção de
indicadores de desempenho para o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de
Minas Gerais".
- Alteração do nome Prodemge para “Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de
Minas Gerais”.
- Assinatura de acordo entre o BDMG e o Banco de Reconstrução e Desenvolvimento da
Croácia (HBOR).
- Redefinição e ampliação dos programas sociais do Governo Federal no âmbito do
Programa Bolsa Família.
- Assinatura de protocolo de cooperação entre a Câmara Oficial de Comércio Indústria e
Navegação de Gijón (Espanha) e o Indi.

2005
- Publicação do Diagnóstico do Mercado Mineiro de Propaganda.
- Elaboração, pelo CEES, do “Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável
do Polo Turístico Caminhos do Norte”.
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- Elaboração, pela FJP, do Catálogo de publicações 2005: Fundação João Pinheiro: Centro de
Estudos Históricos e Culturais.
- Oferecimento, pela FJP, do Curso de Capacitação em Gerência Social: paradigmas e
instrumentos para uma gestão inovadora.
- Desenvolvimento, pela FJP, do "Estudo de avaliação externa do programa de
fortalecimento e melhoria de qualidade dos hospitais do SUS/MG – Módulo
Macrorregional".
- Desenvolvimento, pela Associação dos Empregados da Fundação João Pinheiro (AFJP), do
projeto "Gasto público com saúde em Minas Gerais: análise dos gastos realizados pelas
instituições estaduais de saúde" (1997-2002).
- Elaboração, pela FJP, do documento Estudos de políticas de saúde e de avaliação
econômica do SUS-MG: caracterização da Rede Hospitalar do Sistema Único de Saúde em
Minas Gerais.
- Elaboração, pela FJP, do "Anuário de Informações Criminais de Minas Gerais"; "Boletim
Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED)".
- Lançamento, pelo governo estadual, do estudo Política de recuperação das finanças do
estado chamado Choque de Gestão.
- Alteração do nome do Indi: Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais.
- Inauguração, em Belo Horizonte, do Museu de Artes e Ofícios.
- Expansão da Refinaria Gabriel Passos.
- Transferência dos voos nacionais para o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em
Confins.

2006
- Publicação do projeto Estudos Básicos para a RMBH: Subsídios para o Plano de
Desenvolvimento.
- Elaboração, pelo CDA, do “Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal em Ibirité:
Diagnóstico e Diretrizes para a Estrutura Urbana”.
- Elaboração, pelo CDA, “Plano Diretor de Desenvolvimento de Barbacena”.
- Desenvolvimento, pelo CDA, do “Diagnóstico da Indústria de Software de Belo Horizonte”.
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- Publicação, pelo CEHC, do projeto A Canção das Palmeiras: Eugenius Warming, um Jovem
Britânico no Brasil.
- Desenvolvimento, pelo CEMM, do projeto Plano Diretor de Desenvolvimento de
Barbacena.
- Elaboração, pelo CDA, do "Sistema de Gestão de Trabalho e Remuneração por
Competência e Habilidades Especiais para a Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural do Estado de Minas Gerais" (EMATER-MG).
- Prestação, pelo CDA, de atividades de consultoria em planejamento e gestão
governamental, diagnósticos e pesquisas aplicadas ao campo da administração.
- Desenvolvimento, pelo CEHC, do projeto Avaliação do Impacto da lei Robin Hood nos
Municípios Mineiros.
- Desenvolvimento, pelo CEMME, do projeto Estudo Básico da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, além de outros dez projetos orientados para a implementação de Planos
Diretores Municipais.
- Desenvolvimento, pelo CEES, dos seguintes projetos: Definição e Produção de Indicadores
de Desenvolvimento Humano, Estudos e Análises sobre Criminalidade sobre Sistema de
Justiça Criminal, Estudos e Indicadores para Municípios Beneficiados pelo ProAcesso e
Estudos de Zoneamento ecológico-econômico para o Estado de Minas Gerais.
- Assinatura de cooperação entre a Escola de Governo e a Lyndon B. Johnson School of
Public Affairs
- desenvolvimento, pelo CEI, dos seguintes projetos: Pesquisa de Emprego e Desemprego
(PED), Estimativas de Contas Regionais para Minas Gerais, Caracterização do processo de
Incubação de Minas Gerais, Produção de Projeções Populacionais, Cálculos do déficit
habitacional, Datagerais e Índice mineiro de responsabilidade social.
- Promoção, pela Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças (DPGF), dos projetos:
Modernização tecnológica da biblioteca, Aquisição de material bibliográfico e Implantação
do projeto Biblioteca Virtual.
- Inauguração da Usina Hidrelétrica de Irapé.
- Assinatura entre a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(SEAPA/MG), a Secretaria de Estado de Fazenda (SEF/MG) e a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico (Sede/MG) de termo de cooperação para efetivar as ações
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estabelecidas pelo Plano Setorial da Cadeia da Carne Bovina de Minas Gerais, que
originaram o Programa Minas Carne.

2007
-

Elaboração,

pelo

CDA,

do

projeto

Planejamento

Estratégico

Situacional

da

Superintendência de Trens Urbanos de Belo Horizonte: METRÔ-BH.
- Publicação, pelo CEHC, do projeto Experiências de Financiamento à Cultura em Municípios
de Minas Gerais: Gastos Públicos, Aparato Institucional e Mecanismos de Incentivo.
- Desenvolvimento, pelos Centros de Pesquisa da FJP, dos projetos: Anuário de Informações
Criminais 2006, Gestão do Espaço Metropolitano: homogeneidade e desigualdade,
Regionalização da Atenção à Saúde em Contexto Federativo e Suas Implicações para a
Equidade de Acesso e a Integralidade da Atenção, Gestão municipal e o processo de
organização do espaço urbano da cidade de Belo Horizonte (1894-1960), Produto interno
bruto de Minas Gerais/2005: nova base, Planejamento Estratégico Situacional da
Superintendência de Trens Urbano de BH, Projeções de População Municipal 2000-2025 e
de Estimativas da População Atendida pela COPASA, Fórum Latino-americano de Políticas
Sociais: abordagens e desafios e Experiências de financiamento à cultura em municípios de
Minas Gerais: gastos públicos, aparato institucional e mecanismos de incentivo.
- Nomeação de Ricardo Luiz Santiago (01/11/2007 a 02/12/2008) como presidente da FJP.
- Reeleição de Luís Inácio Lula da Silva como presidente da República (2007-2011).
- Instituição, por meio do Decreto Estadual 44.613, do Programa de Melhoria da Qualidade
Genética do Rebanho Bovino do Estado de Minas Gerais (Pró-Genética).
- Aquisição, pela Gerdau, do restante das ações em poder do Fundo de Participação
Acionária dos Empregados da Açominas, passando o grupo a assumir o controle acionário da
Açominas.
- Inauguração da “Linha verde”, ligando Belo Horizonte ao Aeroporto de Confins.

2008
- Desenvolvimento, pelos Centros de Pesquisa da FJP, dos projetos: Anuário de Informações
Criminais 2007, História da Polícia Civil de Minas Gerais: a instituição ontem e hoje, Mapa do
mercado de trabalho: estrutura e evolução da ocupação formal em Minas Gerais, O desafio
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do trabalho infantil: Plano Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil: as crianças, o
trabalho e a rua em Minas Gerais, Zoneamento ecológico-econômico do Estado de Minas
Gerais: componente socioeconômico, Fortalecimentos Institucionais (realizados na
Prefeitura de Curvelo, Prefeitura de Governador Valadares, Prefeitura de Pouso Alegre,
Prefeitura de Santa Luzia) e BIC – Boletim de Informações Criminais (trimestral).
- Publicação de resultados pela Escola de Governo: formação de 1.765 alunos, divididos em:
Curso Superior em Administração Pública (CSAP), 67; Mestrado, 31; Especialização (lato
sensu, em parceria com órgãos públicos diversos, federais, estaduais, e cursos com a
participação de alunos não servidores públicos), 158; e Capacitação (cursos abertos ou por
demanda de órgãos públicos diversos, federais ou estaduais e municípios), 1.509.
- Nomeação de Afonso Henriques Borges Ferreira (02/12/2008 a 01/01/2011) como
presidente da FJP.
- Abalo da economia brasileira pela crise econômica norte-americana chamada de “Crise da
bolha imobiliária”.

2009
- Desenvolvimento, pelo CEI, dos projetos: Produto Interno Bruto de Minas Gerais e dos
Seus Municípios, Pesquisa de Emprego e Desemprego da Região Metropolitana de Belo
Horizonte (PEDRMBH), Tabela de Recursos e Usos e Matriz de Insumo-Produto de Minas
Gerais, Sistema Estadual de Informações Sistemáticas sobre Saneamento nos Municípios
Mineiros – SEIS e Déficit Habitacional no Brasil.
- Elaboração, pelo CEPP, dos projetos: Relatório Estadual dos Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio, Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS), População Idosa na Região
Metropolitana de Belo Horizonte: um estudo sobre a institucionalização de longa
permanência, Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo de Belo Horizonte e
Acompanhamento da Lei Estadual. 13.803/00 – Lei Robin Hood.
- Desenvolvimento, pelos Centros de Pesquisa da FJP, dos seguintes projetos: Crime e
Violência no Brasil - Banco Mundial (2009-2010), Indicadores de Gestão Operacional da
Polícia Militar de Minas Gerais, Pesquisa diagnostica da proteção social básica nos
municípios mineiros: uma análise sobre insumos, processos e serviços, Anuário de
Informações Criminais 2008, BIC – Boletim de Informações Criminais (trimestral), Programa
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de Especialização em Administração Pública – VIII PROAP: Curso Gestão Pública e
Mapeamento das contas regionais anuais e trimestrais de Minas Gerais para o ano de 2005.

- Desenvolvimento, pela Escola de Governo, dos seguintes projetos de pesquisa: Avaliação
de Programas de Transferência Condicionada de Renda em Minas Gerais: efeitos sinérgicos
sobre o acesso, Efeitos de Programas de Proteção Social sobre Aspectos Menos Tangíveis da
Pobreza, Exclusão e Políticas de Inclusão na Região Metropolitana de Belo Horizonte,
Avaliação dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e Análise da
Implementação do SUAS em Minas Gerais, Desenvolvimento e Geração de Emprego e
Renda: políticas de emprego e renda, a economia solidária e o papel dos governos locais,
Abrigos em Minas Gerais – Estudo das Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho,
Inclusive nas Ruas, no Estado de Minas Gerais, Toda Criança em Família, Crianças e seus
Domicílios na Região Metropolitana de Belo Horizonte: probabilidades de ocorrência
mapeamento e caracterização, Avaliação da Aplicação de Medida Socioeducativa de
Internação de Adolescentes em Conflito com a Lei, Determinantes Institucionais da
Aplicação de Medidas Socioeducativas de Internação de Adolescentes em Conflito com a
Lei, Análise das Condições de Inserção do Estados na Sociedade da Informação: proposta
metodológica e sua aplicação nas unidades da federação e Planos Plurianuais de Ação
Governamental e Sistemas de Avaliação de Resultados: os casos de Minas Gerais e Governo
Federal.
- Lançamento, pelos Centros de Pesquisa da FJP, do livro 40 Anos da FJP.
- Criação do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM).

2010
- Desenvolvimento, pelos Centros de Pesquisa da FJP, dos seguintes projetos: Avaliação do
Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais SUS/MG (PRO HOSP),
Avaliação do Programa de Integração das Polícias Civil e Militar, Building evidence-based
crime and violence prevention in Brazil: case of Minas (sobre prevenção do crime e da
violência no Brasil), Análise das condições de inserção dos estados brasileiros na sociedade
da informação e do conhecimento: proposta metodológica e aplicação para as unidades da
federação, Mensuração do impacto econômico, social e ambiental do BDMG, Viabilidade
econômica financeira do Programa Minas sem Fome (MSF): ações de tanque de
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resfriamento de leite e apicultura, Pesquisa por Amostra de Domicílios de Minas Gerais
(PAD-MG) – plano amostral, métodos de ponderação e metodologia; indicadores básicos,
Elaboração do Plano de Carreiras do Magistério Público Municipal – Prefeitura Municipal de
Nazareno, Estatuto e Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos, do
Magistério Municipal e dos profissionais da Saúde da Prefeitura Municipal de Três Corações,
O Mercado da Terra na RMBH: estudo de caso no entorno do Aeroporto de Confins,
Reedição da obra "Belo Horizonte: Bilhete Postal (Coleção Centenário), Reforma
Administrativa da Prefeitura Municipal de Nova Lima e Boletim de Conjuntura Econômica de
Minas Gerais" (4 publicações).
- Inauguração do Circuito Cultural Praça da Liberdade, em Belo Horizonte.
- Inauguração da Cidade Administrativa “Presidente Tancredo Neves”.

2011
- Lançamento dos seguintes títulos, no âmbito da “Coleção Mineiriana”: Cabido da Sé de
Mariana (1745-1820), documentos básicos (2011) e Dicionário Bibliográfico Brasileiro de
Augusto Vitorino Sacramento Blake (2011).
- Nomeação de Marilena Chaves (12/01/2011 a 17/01/2015) como presidente da FJP.
- Elaboração, pelos Centros de Pesquisa da FJP, dos seguintes elaboram os projetos: Plano
Bi-Decenal de Desenvolvimento Sustentável para o Município de Paracatu (Paracatu 2030),
Localização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio na Escala Subnacional, Minas
Gerais – 2010, Boletim de Conjuntura Econômica de Minas Gerais (4 publicações), Amostra
de Domicílios de Minas Gerais (PAD-MG), Diagnóstico dos Serviços de Manejo de Resíduos
Sólidos e Drenagem Pluvial – Minas Gerais (2011), Déficit Habitacional no Brasil – Referência
2008, Produto Interno Bruto de Minas Gerais: municípios e regiões: série histórica 19952008, Boletim PAD, Boletim Pesquisa de Emprego e Desemprego, Caracterização da rede
hospitalar do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais (SUS/MG), Domicílios com crianças e
adolescentes: recursos familiares e demandas nas regiões de planejamento de Minas Gerais
e Pesquisa com Micro e Pequenas Empresas que não fornecem Produtos e Serviços para o
Governo de Minas Gerais.

2011
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- Elaboração, pelo CEI do estudo Publicações trimestrais e anuais do Produto Interno Bruto
(PIB) estadual e municipal, com o cálculo do valor nominal do PIB de Minas Gerais.
- desenvolvimento, pelo CEPP, dos “Planos de Desenvolvimento Integrado Municipais e
Regionais”.
- Desenvolvimento pelo Centro De Pesquisas Aplicadas (CPA), do estudo Observatório de
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais.
- Posse de Dilma Vana Rousseff como presidente do Brasil.
- Lançamento, pelo Governo Federal do Programa Brasil sem Miséria, que tem por objetivo
retirar parte da população da situação de pobreza extrema.
- Criação da “Comissão Nacional da Verdade”.

2012
- Desenvolvimento, pelos Centros de Pesquisa da FJP, dos seguintes projetos: Plano de
Desenvolvimento Econômico de BH, Déficit Habitacional no Brasil – Referência 2009, Plano
de Desenvolvimento Integrado do Turismo de Belo Horizonte (PDITS-BH), Trabalhadores nos
Lixões de Minas Gerais, Plano de Desenvolvimento Econômico de BH, Projeção de mão de
obra qualificada, Boletim de Conjuntura Econômica de Minas Gerais (4 publicações).
- Desenvolvimento, pelo CEI, dos seguintes projetos: SEIS – Sistema Estadual de Informações
sobre Saneamento, PAD – Pesquisa por Amostra de Domicílios, PED – Pesquisa de Emprego
e Desemprego na RMBH, PIB – Produto Interno Bruto de Minas Gerais, Boletim Conjuntura
Econômica de Minas Gerais, Tabela de Recursos e Usos de Minas Gerais, Informativos de
Comércio Exterior, Perfil de Minas Gerais, Déficit Habitacional no Brasil, Balanço Energético
do Estado de Minas Gerais e Projeto Travessia.
- Elaboração, pelo Centro De Pesquisas Aplicadas (CPA), do documento Atlas de
Desenvolvimento Humano – índice de Desenvolvimento Humano e Índice Mineiro de
Responsabilidade Social – IMRS.
- desenvolvimento, pelo Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP), do documento
Inclusão do Critério Patrimônio Cultural na Lei de distribuição do ICMS aos Municípios
Baianos.
- Realização da Conferência da ONU, Rio+20, sobre desenvolvimento sustentável.
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- Reinauguração do Estádio “Raimundo Sampaio”, como “Arena Independência”, e do
Estádio Magalhães Pinto, o “Mineirão”, como parte das obras do estado para sediar a Copa
do Mundo de 2014.
- Lançamento do programa “Brasil Carinhoso”, para beneficiar crianças de 0 a 6 anos.
- Aprovação de emenda constitucional que acrescenta o art. 216-A à Constituição, para
regulamentar o Sistema Nacional de Cultural.
- Elaboração do estudo Orientações Estratégicas para o Desenvolvimento Econômico de Belo
Horizonte.

2013
- Publicação, pela FJP, da pesquisa “A Filtragem Racial na Seleção Policial de Suspeitos:
segurança pública e relações raciais no Brasil”.
- Desenvolvimento, pelos Centros de Pesquisa da FJP, dos seguintes projetos: Análise do
Desempenho das Exportações de Produtos Intensivos em Informação e Conhecimento
(PII&C), Diagnóstico da Cadeia Econômica do Audiovisual em Minas Gerais, Instituições
Participativas no Âmbito da Segurança Pública Brasileira, Programa de Apoio ao
Desenvolvimento (PRODEV) da Gestão para Resultados: Sistema de Indicadores de Gestão,
Programa Mineiro de Empreendedorismo e Gestão para Resultados Municipais:
desenvolvimento de metodologia, Mapeamento da vulnerabilidade social das Regiões
Metropolitanas brasileiras, Análise dos Programas e das Ações de Policiamento Comunitário
na Polícia Militar de MG 1980-2010, Economia Criativa: um conceito em discussão, Produto
Interno Bruto de Minas Gerais – PIB, Pesquisa sobre Lixões e Balanço Energético do Estado
de Minas Gerais, Lei Robin Hood, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, Índice
Mineiro de Responsabilidade Social, Revisão Plano Diretor Participativo e da Legislação
Urbanística de Tiradentes, Observatório da Juventude, Diagnóstico das Juventudes do
Município de Lagoa Santa e Análise do Fluxo dos Crimes Contra o Patrimônio no Sistema de
Justiça Criminal em Belo Horizonte.
- Publicação dos estudos Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios Brasileiros
(IDH-M) – Edição 2013 e Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) – Edição 2013.
- Deflagração de onda de protestos leva mais de 1,5 milhão de pessoas às ruas no País em
69 cidades.

45

- Lançamento, pelo Governo Federal, do Programa Mais Médicos.

2014
- Lançamento, no âmbito da “Coleção Mineiriana” do título: A Força Pública Policial de
Minas Gerais: 1830-1890 (2014).
- Elaboração, pelos Centros de Pesquisa da FJP, dos projetos: Estudo Preliminar visando à
inclusão do critério Patrimônio Cultural na Lei de Distribuição do ICMS aos municípios
baianos, Programa Mineiro de Empreendedorismo e Gestão para Resultados Municipal:
acompanhamento da implementação, Boletim de Conjuntura Econômica de Minas Gerais (4
publicações), Análise do Fluxo dos Crimes contra o Patrimônio no Sistema de Justiça
Criminal em Belo Horizonte, Análise dos Programas e das Ações de Policiamento
Comunitário na Polícia Militar de Minas Gerais (1980-2010), Avaliação e Julgamento da 8ª
Edição dos projetos candidatos ao Prêmio Prefeito, Empreendedor e Cálculo dos Indicadores
Estaduais de CT&I”.
- Implantação, pela Escola de Governo, de seu novo Projeto Pedagógico, com os seguintes
pontos diferenciais: grade flexível, ampliação da carga horária total de integralização do
curso para 3.525 horas, inclusão de disciplinas optativas e obrigatoriedade de cumprimento
de 120 horas, dentre outros) do Curso Superior de Administração Pública (CSAP).
- Eliminação, pelo Governo de Minas, de seis secretarias, passando a contar com 17.
- Inauguração da nova sede da Casa Fiat de Cultura, no antigo Palácio dos Despachos, na
Praça da Liberdade.
- Sanção de Lei Federal que estabelece o Marco Civil para a Internet.
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