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PALAVRA DA DIRETORA GERAL 
 Os desafios da EGPA para os próximos anos são muitos, no ambiente interno tem-se a 
necessidade de reestruturação organizacional como forma de orientar fluxos de processos, 
definição e projeção de demandas por cursos e/ou atividades afins, criar procedimentos de 
avaliação das atividades da EGPA pelo seu público alvo atendido, estruturar o setor de 
Tecnologia da Informação(TI) para que os cursos ofertados a distância possam ser expandidos 
e oportunizar aos servidores púbicos do estado o acesso aos cursos da EGPA sem que tenham 
de se deslocar à Belém. No ambiente externo, tem-se a oportunidade de aumentar o valor do 
orçamento, desde que sejamos capazes de identificar as demandas dos demais órgãos da 
administração pública estadual e nos organizarmos para atendê-las de forma competente. 
 Nesse contexto, há a necessidade de se capacitar os servidores da EGPA, além de se 
rever o quantitativo de colaboradores para que se possa ampliar a oferta de cursos nas 
diferentes modalidades. As habilidades e competências dos colaboradores devem ser 
reconfiguradas como forma de qualificá-los ao uso das novas ferramentas de TI e da interação 
com o público alvo da EGPA utilizando as mídias digitais e todos os recursos disponíveis, e 
que podem ser apropriados para criar estratégias que melhorem a organização das atividades 
internas e possibilitem alcançar um maior número de servidores capacitados garantindo a 
qualidade das atividades da EGPA. 
 Cabe frisar o resultado da pesquisa realizada junto a uma amostra de alunos e egressos 
da EGPA, no início de 2019, em que 75,0% dos participantes afirmou que os cursos da EGPA 
são melhores ou iguais aos de outras instituições, ou seja, isso mostra que somos competentes 
e temos um conjunto de recursos humanos, tecnológicos e infraestrutura que, quando 
combinados, resulta em serviços de formação profissional de qualidade e que contribuem para 
ampliar as habilidades e competências dos servidores públicos. 
 Assim, como estratégia para cumprir os compromissos da EGPA nos próximo 10 anos, 
apresento o Planejamento Estratégico Institucional (PEI): 2020-2028, que detalha todas as 
ações e metas a serem atingidas pela EGPA nos próximos anos. O PEI foi elaborado pelos 
técnicos da EGPA com a participação de todos os colaboradores internos e externos. Diante 
do esforço de todos os servidores e prestadores de serviços da EGPA, só tenho a agradecer 
por alocaram parte de seu tempo de trabalho para apontar problemas e propor soluções, o que 
mostra o compromisso de todos com a EGPA. 

Evanilza da Cruz Marinho Maciel 
Diretora Geral da EGPA 
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APRESENTAÇÃO 

O planejamento estratégico empregado pela empresa privada refere-se a um conjunto 

de ações que a empresa deve realizar para criar valor ao produto final que comercializa, e o 

resultado final é a geração de lucro resultante da apropriação de parte do custo de 

oportunidade dos fornecedores ou de parte do excedente dos consumidores. Nas organizações 

públicas a ideia de criar valor tem o sentido de entregar serviços aos cidadãos e satisfazer as 

suas necessidade básicas de saúde, segurança, educação e outras demandas que, quando 

ofertadas na quantidade adequada, ao preço justo e na qualidade exigida resulta na elevação 

do bem estar da sociedade. 

No entanto, o maior desafio dos gestores de serviços públicos é planejar como fazer 

isso e executar de forma eficaz, eficiente e que tenha efetividade para transformar, para 

melhor, a vida dos cidadãos. Neste sentido, os manuais tradicionais de gestão estratégica 

oferecem as ferramentas necessárias para que a empresa privada realize seu planejamento 

estratégico, defina sua missão, enuncie a sua visão e diga onde deseja se posicionar no 

mercado em um tempo futuro. No setor público esse processo é mais complexo diante de um 

conjunto de grupos sociais que disputam como alocar os limitados recursos públicos para 

atender as ilimitadas demandas dos cidadãos por mais serviços públicos, além da 

disponibilidade e qualidade de capital humano, tecnológico e físico dos órgãos públicos. 

Neste sentido, a sustentabilidade das organizações produtivas contemporâneas, 

incluindo-se as organizações públicas e a execução de suas ações estratégicas, atrela-se, 

dentre outros fatores, a questão das competências do seu corpo de funcionários no exercício 

das variadas atividades funcionais exigidas ao bom desempenho organizacional, que como 

consequência, originará a competência organizacional. Logo, a de se esperar que os 

integrantes das organizações públicas devam possuir competências individuais e coletivas, 

quanto à compreensão da integração organizacional com o seu meio ambiente de entorno 

(ambiental, social, político e econômico), de forma que essas competências sejam utilizadas 

na formulação, adoção, monitoramento e avaliação de políticas públicas capazes de 

transformar, para melhor, a condição de vida das famílias. 

Nesse contexto, a Escola de Governança Pública (EGPA) é responsável pela promoção 

do desenvolvimento e valorização do servidor público no Estado, no sentido pleno da palavra, 

de modo que possa cumprir a missão de propor e executar políticas públicas de formação e 

desenvolvimento de pessoas e produção de conhecimento para o fortalecimento da capacidade 

de governança pública, visando progresso social do Estado. 
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Contudo, para participar efetivamente na definição de sua finalidade e avaliação das 

ações voltadas às demandas da sociedade e do projeto de Gestão Estatal, é necessário um 

Planejamento Estratégico Institucional (PEI) capaz de expressar as bases compreensivas da 

identidade institucional e do projeto pedagógico de Instituição com significado e valor 

público. Como forma de contemplar essa visão colaborativa e participativa dos stakeholders, 

foi empregado o modelo de planejamento estratégico proposto por Bryson (1988) para 

instituições públicas e sem fins lucrativos, que se diferencia do modelo tradicional pelo fato 

de considerar que os fatores do ambiente organizacional orientarão a formulação das 

estratégias, e não a definição prévia de objetivos a serem perseguidos, como proposto no 

modelo Balanced Scorecard (BSC). 

A elaboração do planejamento estratégico na EGPA primou pelo uso da informação 

para gerar conhecimento e disseminá-lo entre todos os servidores da escola de forma que os 

pontos fortes e fracos, as ameaças e oportunidades que gravitam no ambiente interno e 

externo a EGPA fossem do conhecimento da Direção Geral da EGPA e dos servidores 

efetivos, temporários e comissionados. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

O planejamento institucional é fundamental às organizações, pois defini todas as ações 

necessárias para alcançar seus objetivos futuros. Inúmeros casos de sucesso, expresso pelo 

elevado desempenho da organização, atribuem ao planejamento estratégico grande parte desse 

feito. Neste sentido, as ações definidas e implementadas devem ser monitoradas e avaliadas, 

de forma a produzir a informação necessária à tomada de decisão qualificada capaz de melhor 

orientar os gestores das organizações. 

A elaboração do planejamento estratégico na EGPA primou pelo uso da informação 

para gerar conhecimento e disseminá-lo entre todos os servidores da escola de forma que os 

pontos fortes e fracos, as ameaças e oportunidades que gravitam no ambiente interno e 

externo a EGPA fossem do conhecimento da Direção Geral da EGPA e dos servidores 

efetivos, temporários e comissionados. 

O contexto das Reformas ocorridas no aparelho do Estado nos anos 1990 está alinhado 

a um princípio que evoca a um modo gerencialista de gestão, como citado anteriormente, e 

que exige das instituições públicas brasileiras uma readequação de toda a estrutura estatal para 

atender a uma nova forma de gestão que se pauta por resultados e eficientismo nos serviços 

públicos. Temos a ‘substituição’, então, da administração burocrática (nos moldes da teoria 

Weberiana) pela gestão gerencial, que tem como princípio a busca por resultados ou mais 

adequadamente o lucro financeiro que permite e garante a sustentabilidade do 

empreendimento no mercado. 

No caso das instituições públicas podemos inferir que a busca é por melhorar a 

qualidade na oferta de serviços oferecidos ao público/cidadão com menos aporte de tempo e 

melhor uso do orçamento estatal, isto é, faz-se necessário gerar “valor para a sociedade e 

formas de garantir o desenvolvimento sustentável, sem perder de vista a obrigação de utilizar 

os recursos em um formato eficiente” (BATISTA, 2012, p. 16). 

Entretanto, essa forma de gestão exige que as estruturas do estado estejam ajustadas e 

os agentes desta gestão pública, como gestores da máquina estatal, tenham habilidades em 

construir um plano que permita o alcance dos resultados e valores agregados, isto é, que estes 

gestores planejem de forma eficiente os passos que possam ser dados na consecução dos 

objetivos basilares de cada órgão público, o que se pode chamar de Planejamento Estratégico. 

A compreensão de planejamento estratégico, segundo Bryson e Roerin (1988, p. 995) 

“pode ser definido como um esforço disciplinado para produzir decisões e ações fundamentais 
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que definam o que uma organização (ou outra entidade) é, o que faz e por que faz isso”. Ao 

considerar essas prerrogativas, é salutar para a gestão pública ter definido qual sua missão no 

processo ou fluxo de atendimento ao cidadão nas suas mais basilares necessidades e, ainda, 

determinar, a partir dos interesses públicos, qual sua visão de futuro e, por fim, a definição 

dos seus objetivos estratégicos institucionais. 

O planejamento estratégico com estas peculiaridades no setor público, diferente do 

setor privado que visa maximizar a eficácia em toda a empresa ou subunidade em termos de 

lucro, participação de mercado e outros resultados relacionados aos negócios, ele está 

alinhado ao alcance de metas por meio do desempenho e esforço do estado e seus agentes 

públicos na melhoria dos serviços à comunidade (BRAYSON et al, 2017). 

Estas determinações devem considerar, sobretudo, o conceito e as capilaridades do que 

se entende por valor público. Missão, visão e objetivos estratégicos direcionam o fazer 

público para gerar esse valor que se solidifica em melhorar o atendimento aos 

usuários/cidadãos, esse seria o resultado/produto. Valor público é, no dizer de Teixeira (2012, 

p. 3) “oferecer respostas efetivas a necessidades ou demandas coletivas que sejam

politicamente desejadas (legitimidade), cujos resultados modifiquem aspectos da sociedade”.

Neste aspecto, a gestão gerencial se adéqua aos princípios do setor público, não na 

geração de um valor financeiro ou produto e sua mais valia, mas na presença do estado com 

promoção e oferta de serviços qualificados que chegue ao cidadão. A promoção destes 

serviços deve gerar modificações socioeconômicas para o bem estar da sociedade como um 

todo, e na oferta de políticas públicas que evidenciem os pilares da gestão pública responsável 

buscando a eficácia, eficiência e efetividade, que segundo Nogueira (2006) podem ser 

entendidos como recursos de análise distintos para o acompanhamento e avaliação futura. 

É, então, levando em conta as peculiaridades do planejamento estratégico, seu aporte 

metodológico e o entendimento teórico do que, de fato, seja o valor público na esfera pública, 

que desenvolveu na EGPA uma metodologia de elaboração do planejamento estratégico 

institucional da qual resulta este trabalho. 

Destacamos, inicialmente, que uma das qualidades deste planejamento é o fato de que 

os stakeholders (colaboradores ou público estratégico) foram personagens que tiveram 

participação fundamental, ou seja, os encaminhamentos do planejamento não foram 

verticalizados ou de cima para baixo, mas construídos coletivamente, onde um intenso e 

contínuo diálogo com este staff foi articulado, permitindo que cada diretoria ou coordenação 

enxergasse a atuação uma da outra e do conjunto dos processos. 
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METODOLOGIA 
Os principais stakeholders participantes da pesquisa foram: os servidores públicos 

efetivos ou não; os colaboradores externos da EGPA como prestadores de serviços de 

segurança, higienização e Tecnologia da Informação (TI); Secretários, Diretores e Presidentes 

de organizações públicas; alunos; professores e egresso. Nesta pesquisa assume-se o conceito 

de stakeholders enunciado por Bryson (2004) que considera ser o conjunto formado por todos 

os sujeitos – pessoas, grupos ou organizações, que devem ser considerados pelos secretários e 

outros líderes, além dos próprios servidores públicos que atuam no atendimento ao cidadão, 

de forma direta ou indireta. 

O método de coleta de dados junto aos stakeholders conjugou a utilização de múltiplas 

técnicas qualitativas e quantitativas de coleta, tratamento de dados e análise de resultados. 

Nesse contexto foi aplicada a técnica de entrevista em profundidade cujos sujeitos foram dois 

secretários de estado vinculados as ações de planejamento, orçamento e finanças, e de ação 

social, a Direção Geral e as diretorias de execução e operacionalização da EGPA, essas 

entrevistas duraram entre 30 e 50 minutos e foram orientadas por um conjunto de perguntas 

não estruturadas que visou capturar a percepção desses sujeitos sobre o momento atual da 

EGPA, a necessidade de ajustes diante de um conjunto de expectativas futuras e quais seriam 

esses ajustes. 

Os servidores públicos da EGPA participaram do processo de diagnóstico situacional 

da gestão da escola a partir da formação de grupos focais por diretoria em que foram 

identificados os pontos fortes e fracos e as ameaças e oportunidades para EGPA conforme o 

modelo da formulação das estratégias pela matriz SWOT, além de pontuarem as barreiras 

existentes para o melhor desenvolvimento de suas atividades, o que foi realizado em uma 

primeira rodada de seminário interno na EGPA. 

Os colaboradores externos fizeram parte da etapa de identificação das barreiras 

existentes, utilizando-se de um grupo focal formado pelas prestadoras de serviços à EGPA, 

em que as entrevistas duraram entre 30 e 40 minutos. 

A percepção dos alunos, egressos e professores sobre os aspectos relacionados à 

matriz SWOT foi capturado a partir da aplicação de uma pesquisa tipo survey junto a uma 

amostra de 110 participantes, distribuídos entre Alunos, Egressos e Professores dos cursos da 

EGPA. A cada grupo foi aplicado um questionário com perguntas abertas para caracterizar o 

respondente, e fechadas para que o entrevistado identificasse um determinado item era um 
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ponto forte (SIM) ou fraco (NÃO) da EGPA, e depois qualificasse como (BAIXO, MÉDIO, 

ALTO). 

A inclusão da pesquisa de opinião na proposta do planejamento estratégico da EGPA é 

um recurso metodológico inovador diante das práticas existentes na estruturação de 

diagnóstico situacional apresentadas nos livros básicos de planejamento estratégico utilizando 

amostras representativas das populações de interesse da pesquisa, como utilizado por Santana 

(2015) na elaboração do Planejamento Institucional da UFRA: 2014 – 2024. 

A pesquisa tipo survey foi viabilizada utilizando o recurso do Google Forms 

disponível no site do Google, com ele foram criados os questionários e o endereço eletrônico 

foi enviado para uma amostra de alunos, egressos e professores num total de 1200 pessoas e o 

retorno foi de 110 questionários com uma taxa de retorno de 9,2%. A distribuição entre os 

grupos foi de 44 alunos, 36 egressos e 30 professores. Os dados da pesquisa foram 

sistematizados utilizando-se de medidas estatísticas descritivas. A pesquisa survey ocorreu no 

período entre os meses de outubro e novembro de 2018.  

O QUADRO 1 resume essa distribuição de sujeitos investigados, tipo e classificação 

das pesquisas realizadas cujos resultados orientaram o planejamento estratégico da EGPA 

para o período de 2019 a 2023. 
Quadro 1 – Distribuição dos stakeholders da pesquisa, 2019. 

Grupo Classificação 
da Pesquisa 

Tipo de 
pesquisa 

Número de 
participantes 

Duração da 
pesquisa 

Secretários de Estado e Diretores da EGPA Qualitativa Entrevista em 
Profundidade 6 30 a 50 

min/entrevistado 

Servidores públicos da EGPA Qualitativa Grupo focal 24 30 a 40 
min/entrevistado 

Colaboradores externos - Prestadores de 
Serviços à EGPA Qualitativa Grupo focal 6 30 a 40 

min/entrevistado 
Alunos, Egressos e Professores da EGPA Quantitativa Survey 110 30 dias 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

Diante dos resultados dessas pesquisas e dos recursos físicos, humanos, tecnológicos e 

da infraestrutura presente na EGPA, foi possível definir a missão, a visão e os valores da 

EGPA considerando também as orientações listadas no novo plano de governo para o Estado 

conforme a mudança política ocorrida na última eleição para governador. Neste estágio da 

pesquisa foi enunciado um conjunto de ideais que orientaram a elaboração dos objetivos 

estratégicos. 

Na sequência foram enunciados os objetivos estratégicos, os indicadores de avaliação 

desses objetivos, as metas e os itens identificados pelos servidores como barreiras a execução 

das atividades atuais e das futuras, assim como os pontos fracos enunciados na matriz SWOT. 
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A partir da definição das estratégias foram definidas as intervenções e como elas serão 

monitoradas e avaliadas de forma a retroalimentar o processo decisório dos gestores da 

EGPA. 

Neste processo, a criação de valor público emergirá como resultado de uma sequência 

de ações planejadas e executadas considerando o propósito de existência da EGPA, o que a 

EGPA faz e por que faz para atender a sua missão. No entanto, a criação de valor será 

percebida pelo ente público na medida em que os cidadãos/famílias perceberem que os filhos 

passaram a adoecer menos como resposta às ações de saneamento, as crianças passarem mais 

tempo na escola e não abandonarem no decorrer do ano letivo por conta de uma política 

educacional que inclua os alunos e seus familiares em suas ações pedagógicas, assim como 

qualquer outra ação do estado que melhore o nível de bem estar dos cidadãos (BRYSON, 

2004). 

O modelo de planejamento estratégico proposto por Bryson (1988) e adaptado para 

aplicação na elaboração do PEI da EGPA é um processo composto pelas seguintes etapas de 

execução considerando a participação dos diferentes stakeholders: 

1. Acordos iniciais foram definidos com todos os stakeholders internos e externos

2. Foi definido em reunião com a direção geral da EGPA a criação de grupo de trabalho

responsável pela coordenação do PEI e formado por técnicos do planejamento e

professores/pesquisadores da EGPA.

3. Em reunião com todos os servidores e prestadores de serviço foi definida a missão e a

visão da EGPA.

4. A avaliação do ambiente interno foi realizada via aplicação da matriz SWOT, que ao

final identificou as forças e fraquezas, ou seja, quais recursos que a EGPA possui para

realizar suas atividades e qual foi o resultado obtido nos últimos anos.

5. Da mesma matriz se identificou as ameaças e oportunidades, considerando o ambiente

econômico, político, social e tecnológico.

6. As questões estratégicas (Objetivos Estratégicos) foram enunciadas, considerando as

informações produzidas nas duas etapas anteriores de forma a orientar o PEI conforme

a ação dos fatores internos e externos que conformam o ambiente da EGPA.

7. Definição das ações estratégicas que potencializem os pontos fortes e possibilitem o

aproveitamento das oportunidades e a mitigação das ameaças decorrente das fraquezas

da EGPA.

10 



8. Estabelecer a visão de futuro para EGPA considerando que as ações estratégicas foram

efetivadas, monitoradas e avaliadas pelos grupos atendidos pela escola, ou seja, em

qual posição a escola quer estar no futuro.

Como os Objetivos Estratégicos (OE) são os resultados quantitativos e qualitativos a

serem alcançados pela EGPA no período definido, de forma a atender a missão e a realização 

da visão da escola, foi empregado o método do Balanced Socore Card (BSC) orientada para o 

setor púbico ou instituições sem fins lucrativos. O BSC é uma ferramenta de planejamento 

estratégico, em que a organização define suas metas e estratégias e um conjunto de 

indicadores que avalia o quanto da meta foi alcançado. Esses indicadores são importantes para 

que a EGPA possa acompanhar as atividades definidas e a necessidade de ajustes no decorrer 

dos anos.  

A partir dos resultados do BSC foi possível definir o Mapa Estratégico da EGPA. 

Esses Objetivos Estratégicos (OEs) foram definidos a partir de encontros da comissão do 

planejamento com as coordenações de cada diretoria. Como forma de orientar o 

preenchimento do quadro apresentamos um modelo ao final do documento (Apêndice A). 

Cada OE é composto de um conjunto de Indicadores que visam medir os resultados dos OE, 

ou seja, até que ponto esses objetivos serão atingidos. A cada Indicador são atribuídas Metas a 

serem alcançadas no período de execução deste PEI. Para que as metas sejam atingidas foi 

preciso definir as iniciativas necessárias para o alcance delas – essas iniciativas foram listadas 

pelos colaboradores de cada coordenação da EGPA na etapa de identificação das barreiras e 

proposições de soluções e nos resultados da Matriz SWOT. 
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CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

Histórico da EGPA 

O primeiro registro de uma proposta de um espaço institucional específico para 

formação e qualificação de servidores públicos é de 1994, o Projeto de Lei que visava a 

criação de uma ‘Escola de Serviço Público do Estado’, com o objetivo de “corporificar e 

sistematizar as ações isoladas e eventuais de treinamentos realizados por órgãos públicos 

estaduais” (EGPA, 2013, p. 2). A ideia foi implementada com a criação do ‘Programa de 

Desenvolvimento e Valorização do Servidor (PDVS)’, pelo Grupo de Trabalho instituído por 

Decreto Estadual, em 11 de setembro de 1997 – Decreto nº. 2.340, vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, que proporcionou a elaboração de cursos de formação e capacitação 

dos servidores públicos estaduais. 

Em observância à Constituição Federal (EC. 14/1998), a Escola de Governança 

Pública (EGPA) fora efetivamente criada por meio da Lei nº 6.569 de 06 de agosto de 2003, 

como espaço autarquia sob o objetivo de “propor diretrizes e políticas para a formação, a 

capacitação, o treinamento e o desenvolvimento dos servidores, empregados e gestores 

públicos no Estado” (EGPA, 2003, p.01). Sendo, neste momento, vinculada à Secretaria 

Especial de Estado de Gestão, incorporando-se todas as ações remanescentes do PDVS. 

Pode-se afirmar que a EGPA nasce grande e com o desafio de contribuir na promoção, 

desenvolvimento e valorização dos recursos humanos da administração pública estadual num 

Estado de tamanho continental e com assimetria econômica e de acesso de toda ordem. A 

sustentabilidade de suas estratégicas de ação deve observar os níveis compatíveis com as 

exigências do projeto público de desenvolvimento para o Estado. 

Em meados dos anos 2000, com a crise econômica mundial (iniciada em 2008) e 

novas formas de participação pelas redes sociais, tem-se um cenário propício para o debate da 

Governança Pública, que agrega ao modelo gerencial “formas de articulação entre pessoas e 

grupos com diferentes interesses e expectativas” (SATHLER, 2008). De modo complementar, 

“o conceito contemporâneo de governança não está mais limitado à condução estatal – o 

governo do Governo, mas se aplica também ao governo, regulação e condução da sociedade 

por meio de instituições e atores sociais” (SCHNEIDER, 2005, p. 34). Assim o contexto 

social passa a ‘exigir’ princípios de mais assertivos na condução do Estado como: 

Participação; Transparência (disclosure); Accountability; Conformidade 
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legal/integridade/ética (compliance); Equidade (fairness); e Efetividade, nos quais vários 

atores sociais se relacionam para realizar as tarefas do Estado, criando relações verticais e 

horizontais entre eles. 

Neste contexto a EGPA passa, a partir de 2011, à proposta de ampliar uma gestão 

pública democrática e estratégica, reorientada para a ampliação de suas ações de qualificação 

e valorização do servidor público e assumiu o desafio de construir uma proposta político-

pedagógica que pudesse articular a formação continuada dos cursos livres como expertise 

inicial e fundante, com formação de longo prazo de caráter teórico-prático – na formação 

profissional especializada. Neste período, com o credenciamento da EGPA como instituição 

superior, por meio da autorização pelo Parecer 622/2013 e Resolução 750 de 12 de dezembro 

de 2013, cria-se o Instituto de Formação Profissional e Superior, neste sentido, a escola 

passa a agregar aos cursos de qualificação três vertentes de formação em longo prazo: 

a) Formação profissional técnica e tecnológica, tendo como base a formação

pragmática e para o desenvolvimento laboral especializado, atualmente desenvolvido pelo 

Centro de Graduação e Cursos Profissionalizantes (CGP); e a 

b) Formação especializada - pós-graduação lato sensu, por meio de especialização

em Gestão Pública e as diversas ênfases que a Gestão, como Governança, Políticas públicas e 

Pessoas. Inicia-se com a chancela de certificação da EGPA em 2015, com oferta de cursos 

próprios ou em company com outros órgãos. Os cursos têm o objetivo, entre outros, de 

melhorar os processos organizacionais, favorecendo as tomadas de decisões e de fomentar 

ações capazes de atender as reais demandas dos cidadãos que buscam serviços públicos mais 

eficientes, e mais recentemente, em Gestão de Conhecimento nas Organizações. 

c) Formação em Pesquisa, orientada pelo Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos

Estratégicos em Governança Pública - CEPPE, que busca reunir pesquisadores doutores e 

servidores públicos efetivos do Estado que tenham foco de suas pesquisas sobre a análise da 

atuação do espaço público, o processo de governança, em suas diversas dimensões e 

aprendizagens institucionais para expor e ampliar o debate, com as especificidades territoriais 

e de desenvolvimento da Amazônia. Além disso, tem como princípio contribuir internamente 

em: a) observar o impacto da Escola na sociedade (pesquisa de egressos); e, b) auxiliar no 

Planejamento Institucional com novas metodologias e tecnologias na composição do 

diagnóstico organizacional. 

Em 2015, a EGPA, por força da Lei nº 8.096 de 1 de janeiro de 2015, passa de “Escola 

de Governo” para ‘Escola de Governança Pública’, contudo, a mudança não foi somente 
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uma proposta sutil, tratou-se justamente de demarcar uma nova proposta de governo, que 

baseado no modelo de Gestão por Governança, compreende a necessidade e o diferencial de 

um espaço de formação que assuma a política de Gestão e Formação do Estado. 

Estrutura organizacional 

A EGPA é uma autarquia com autonomia técnica, administrativa e financeira criada 

pela Lei nº 6.569, de 6 de agosto de 2003 e alterada pela Lei ordinária No 8.096 de 1 de 

janeiro de 2015, com sede e foro na cidade de Belém, capital do Estado do Pará, vinculada à 

Secretaria de Estado de Administração, tendo por finalidade institucional formular e executar 

a políticas de formação, capacitação e treinamento dos servidores, empregados e gestores 

públicos do Estado do Pará, desenvolvendo competências e habilidades necessárias à 

melhoria da qualidade da prestação dos serviços públicos e ampliação da capacidade de 

governança, em observância ao princípio constitucional da eficiência no serviço público 

Funções Básicas da EGPA 

I - constituir-se como centro de produção e difusão de ideias e conhecimentos sobre políticas 
públicas que visem o desenvolvimento de ações, programas e projetos voltados à melhoria da 
prestação dos serviços públicos, primando pela busca contínua da eficiência no serviço 
público; 
II - produzir, ofertar e difundir programas de formação e aperfeiçoamento permanente de 
servidores, empregados e gestores públicos no âmbito do Estado do Pará, nas modalidades 
presencial, semipresencial e à distância, conforme parâmetros legais e educacionais vigentes; 
III - promover a formação profissional em técnicas e competências demandadas na ampliação 
da capacidade de governança pública mediante oferta de cursos regulares de graduação e pós-
graduação, cursos de capacitação e treinamento para servidores, empregados e gestores 
públicos; 
IV - apoiar o fortalecimento institucional e a capacidade gerencial do Estado e dos municípios 
do Estado do Pará; 
V - ofertar e/ou coordenar ações formativas voltadas ao desenvolvimento de competências e 
habilidades destinadas ao Terceiro Setor; 
VI - coordenar o Sistema de Formação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos do Estado - 
SIFARH, ao qual ficam vinculadas todas as escolas específicas de formação de servidores 
públicos e militares; 
VII - ofertar e/ou coordenar cursos como etapa e/ou requisito de formação na seleção para 
ingresso no serviço público no Estado do Pará; 
VIII - desenvolver programas de pesquisas e extensão; 
IX - promover a cooperação técnica e acadêmica com instituições públicas ou privadas, 
nacionais e internacionais; 
X - elaborar e divulgar publicações em sua área de atuação ou em conjunto com outros 
centros de produção acadêmica; 
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XI - desenvolver estudos e pesquisas para assegurar a contínua melhoria das atividades 
ofertadas pela EGPA; 
XII - contribuir com subsídios técnicos para a formulação de planos e programas de governo; 
XIII - assessorar e prestar consultoria técnica a organizações públicas e privadas; 
XIV - manter o intercâmbio com órgãos e entidades municipais, estaduais e federais em 
matéria de seu interesse; 
XV - implementar programas, projetos e ações voltados ao desenvolvimento e valorização do 
servidor público; 
XVI - coordenar, no âmbito do Estado do Pará, a concessão de bolsa de estudos de pós -
graduação aos servidores estaduais efetivos, destinada à realização de cursos de 
especialização, mestrado e doutorado.” 

Organograma da EGPA 

Segundo a Lei nº 6.569, de 6 de agosto de 2003 com a sua alteração de 2015 a Escola de 

Governança Pública do Estado do Pará apresenta a seguinte estrutura organizacional: 
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Contexto das unidades setoriais 

Para desempenhar eficientemente sua missão institucional a EGPA encontra-se 

estruturada da seguinte forma: Conselho Gestor; Direção-Geral; Gabinete; Núcleo de 

Planejamento; Núcleo de Controle Interno; Procuradoria Jurídica; Núcleo de Captação de 

Recursos; Núcleo de Programas de Valorização do Servidor; Núcleo de Comunicação Social; 

Diretoria do Instituto de Formação Profissional e Superior; Diretoria de Desenvolvimento de 

Programas Estratégicos em Governança Pública; Diretoria de Administração e Finanças; 

Secretaria de Registro e Controle Acadêmico; Biblioteca; Coordenação do Centro de 

Graduação e Cursos Profissionalizantes; Coordenação do Centro de Pós-Graduação; 

Coordenação do Centro de Desenvolvimento de Competências e Habilidades Profissionais em 

Governança Pública; Coordenação do Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Estratégicos 

em Governança Pública; Coordenação de Gestão de Pessoas; Coordenação de Orçamento e 

Finanças; Coordenação de Suporte Operacional. 

COMPETÊNCIAS DEFINIDAS PARA OS ENTES DA EGPA 

Conselho Gestor 
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Ao Conselho Gestor da EGPA, órgão de deliberação colegiada, compete deliberar sobre as 
normas, ações, diretrizes e formulação das políticas públicas voltadas para a formação, o 
aperfeiçoamento, o treinamento e o desenvolvimento dos servidores e gestores estaduais. 

O Conselho Gestor será composto de cinco membros, constituído da seguinte forma:  
I - um representante da Secretaria de Estado de Administração, que será o Presidente; 
II – um representante da Secretaria Executiva de Estado de Planejamento, Orçamento e 
Finanças;  
III - um representante da Secretaria de Estado da Fazenda; 
IV – o Diretor-Geral da EGPA; 
V - um representante dos servidores efetivos do quadro de pessoal da Escola de Governança 
Pública do Estado do Pará, indicado pelo Diretor Geral da EGPA. 

Do Colegiado Acadêmico 

O Colegiado Acadêmico do Instituto de Formação Superior da Escola de Governança do 
Estado do Pará, órgão de deliberação colegiada, subordinado à Direção Geral, tem por 
finalidade fiscalizar e deliberar sobre assuntos acadêmicos e regimentais da Diretoria do 
Instituto de Formação Superior da Escola de Governança do Estado do Pará. 

As normas sobre funcionamento, atribuições e o quantitativo do Colegiado Acadêmico do 
Instituto de Formação Superior da Escola de Governança do Estado do Pará serão previstas 
em regimento interno. 

A composição do Colegiado Acadêmico do Instituto de Formação Superior da Escola de 
Governança Pública do Estado do Pará obedecerá às diretrizes do Ministério da Educação – 
MEC. 

Da Direção-Geral 

A EGPA será dirigida por um Diretor-Geral nomeado pelo Governador do Estado. 

O Diretor-Geral representará legalmente a Escola de Governança Pública do Estado do Pará 
– EGPA ativa e passivamente, e as demais atribuições e responsabilidades serão definidas em
regimento interno.

Sem prejuízo de outras atribuições que atendam aos interesses institucionais da Escola de 
Governança, compete à Direção-Geral: 
I - planejar, dirigir, supervisionar, orientar e coordenar a ação técnica e executiva, assim como 
a gestão administrativa, financeira e patrimonial da Escola, buscando os melhores métodos 
que assegurem eficácia, economia e celeridades as suas atividades; 
II - editar atos administrativos para disciplinar o funcionamento interno da Escola de 
Governança; 
III - ordenar despesas e firmar termos de contratos, convênios, parcerias e outros instrumentos 
congêneres, com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, 
que atendam aos interesses da EGPA; 
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IV - administrar e gerir a Escola de Governança em estrita observância aos princípios que 
norteiam a atividade administrativa; 
V - elaborar o plano pedagógico anual da Escola, submetendo-o à aprovação do Conselho 
Gestor; 
VI - fixar tabela com os valores de horas-aula pelas atividades de magistério desenvolvidas no 
interesse da Escola de Governança do Estado do Pará, sem prejuízo do pagamento 
diferenciado para os profissionais de comprovada notória especialização; 
VII - elaborar o relatório anual das atividades da EGPA; 
VIII- promover e manter permanente articulação interinstitucional e intercâmbio de
experiências com os centros de produção e difusão do saber, setor público, sociedade civil,
organizações não-governamentais, entidades de classe e iniciativa privada;Ok!
IX - desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas pela Secretaria Especial de 
Estado de Gestão, nos limites de sua competência legal. 

Do Gabinete do Diretor-Geral 

Ao Gabinete do Diretor-Geral, diretamente subordinada à Direção-Geral, compete as 
seguintes atribuições: 
I - assistir a Direção-Geral no desempenho de suas atividades administrativas, políticas e 
sociais; 
II - elaborar e controlar a agenda de compromissos e a pauta de reuniões e audiências do 
Diretor-Geral; 
III - providenciar a comunicação dos atos oficiais editados pelo Diretor-Geral, transmitindo 
ordens, decisões e deliberações emanadas da Direção-Geral às unidades administrativas da 
Escola; 
IV - redigir os documentos que traduzam as decisões tomadas pelo Conselho, divulgando as 
decisões adotadas. 

Do Núcleo de Planejamento 

Ao Núcleo de Planejamento, diretamente subordinada à Direção-Geral, compete as seguintes 
atribuições: 
I - auxiliar o Diretor Geral, em assuntos específicos que lhe forem atribuídos; 
II - orientar, coordenar e supervisionar os trabalhos de elaboração e consolidação dos planos e 
programas da EGPA; 
III - promover o acompanhamento, a avaliação e a produção de informações gerenciais; Ok! 
IV - coordenar a elaboração do Planejamento Plurianual - PPA, Planejamento Estratégico 
Institucional - PEI e orçamento anual, especificamente nas áreas de atuação desta Autarquia, 
com o respectivo cronograma e orçamento dos projetos, obedecendo à orientação do Diretor 
Geral e respeitando os prazos estabelecidos; 
V - articular com as Diretorias e demais órgãos competentes para buscar subsídios à 
elaboração do PPA, PEI e Orçamento anual; 
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VI - acompanhar a execução do PPA, PEI e orçamento anual da Autarquia, articulando com 
as Diretorias a remessa das informações necessárias, propondo os ajustes necessários para a 
execução da política institucional, respeitando os prazos estabelecidos; 
VII - orientar e informar quanto à execução do PPA, PEI e orçamento anual da Autarquia para 
o correspondente exercício financeiro;
VIII - coordenar a elaboração do relatório anual Autarquia articulando com as Diretorias a 
remessa das informações necessárias; 
IX - avaliar, qualitativamente, os resultados dos projetos implementados, a fim de subsidiar e 
corrigir futuros programas; 

Do Núcleo de Controle Interno 

Ao Núcleo de Controle Interno, subordinado técnica e normativamente à Auditoria-Geral do 
Estado e administrativamente ao Diretor-Geral do EGPA, compete as seguintes atribuições: 
I -promover o monitoramento contábil e da execução orçamentária, financeira e patrimonial 
no âmbito interno da EGPA; 
II -registrar as conformidades no Sistema Integrado da Administração Financeira para Estados 
e Municípios -SIAFEM, conforme dispuser normativamente a Auditoria-Geral do Estado; 
III -analisar, sob a ótica dos princípios e regras da administração pública, em especial quanto 
à legitimidade, legalidade e economicidade, os documentos relativos à receita, à despesa e ao 
patrimônio, organizando-os em procedimento interno de prestação de contas; 
IV -emitir relatório de controle interno conforme as regras dispostas pela Auditoria-Geral do 
Estado ou Unidade Especializada, na forma do Decreto nº 5.218, de 26 de março de 2002; 
V -garantir a correta instrução processual das prestações de contas exigidas pelo controle 
externo; 
VI -desempenhar outras atividades conforme dispuser as normas da Auditoria-Geral do 
Estado ou da Unidade Especializada. 

Da Procuradoria Jurídica 

A Procuradoria Jurídica, diretamente subordinada à Direção-Geral, compete as seguintes 
atribuições: 
I - patrocinar os interesses da entidade em juízo ou fora dele, na forma da lei; 
II - representar a entidade e prover seus interesses em qualquer juízo, instância ou tribunal, 
nas causas em que este for autor, réu, assistente, opoente, terceiro interveniente ou de 
qualquer forma interessado, usando de todos os poderes e dos demais recursos legalmente 
permitidos, e, quando autorizada pela Presidência/Diretor Geral/Superintendente, de acordo 
com a alçada, desistir, transigir, acordar, confessar, compromissar, receber e dar quitação; 
III - preparar informações em mandados de segurança e atuar nas demais ações ajuizadas 
contra a entidade; 
IV - examinar e/ou elaborar minutas de contratos, convênios, acordos e demais instrumentos 
jurídicos a serem celebrados pela entidade, manifestando-se sobre a observância dos preceitos 
jurídicos e administrativos; 
V - arrazoar recursos interpostos de decisão de qualquer instância; 
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VI - estudar e emitir parecer em processos e documentos de interesse da entidade, cujo 
conteúdo exija apreciação jurídica; 
VII - coordenar e orientar a instauração e a apuração de processos administrativos 
disciplinares e de sindicâncias administrativas no âmbito da entidade, manifestando-se sobre 
as fases do procedimento e o relatório final das comissões processantes para decisão da 
autoridade competente; 
VIII - analisar as informações e documentos a serem encaminhados das diligências de 
processos advindos do Tribunal de Contas do Estado e de outros órgãos estaduais de 
normatização, de fiscalização e de controle de gastos públicos; 
IX - promover a execução de contratos, convênios, termos de parcelamento e outros não 
cumpridos pelos conveniados e contratados; 
X - promover a propositura de medidas extras judiciais e judiciais, concernente à recuperação 
dos passivos da autarquia; 
XI - minutar atos normativos de interesse da autarquia; 
XII - exercer outras atribuições pertinentes às suas competências, que lhe forem conferidas. 

Do Núcleo de Captação de Recursos 

Ao Núcleo de Captação de Recursos, diretamente subordinada à Direção-Geral, compete as 
seguintes atribuições: 
I - auxiliar as unidades da EGPA na elaboração de projetos para captação de recursos de 
outras fontes; 
II - articular, com as instituições competentes, visando à captação de recursos para execução 
de projetos; 
III - manter atualizado o controle dos saldos orçamentários dos convênios firmados; 
IV - orientar as unidades da Secretaria responsáveis pela aplicação dos recursos de convênios. 

Do Núcleo de Programas de Valorização do Servidor 

Ao Núcleo de Programas de Valorização do Servidor, diretamente subordinada à Direção-
Geral, compete as seguintes atribuições: 
I -propor, implementar e executar ações de desenvolvimento de talentos humanos no âmbito 
de competência da EGPA; 
II -realizar ações culturais de valorização à cidadania, com a promoção de feiras, exposições, 
festivais, concursos, oficinas, torneios e gincanas, sem prejuízo de outras ações que atendam 
ao interesse público e institucional da EGPA; 
III -implementar programas e ações voltados à melhoria da qualidade de vida dos servidores e 
gestores públicos estaduais; 
IV -propor e executar projetos de valorização da cidadania como fonte de potencialidades e 
recursos estratégicos; 
V -municipalizar as ações e atividades culturais, esportivas e de lazer voltadas para os 
servidores públicos; 
VI -executar produções fonográficas e edições literárias. 
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Do Núcleo de Comunicação Social 

Ao Núcleo de Programas de Comunicação Social, diretamente subordinada à Direção-Geral, 
compete as seguintes atribuições: 
I - executar, em consonância com as diretrizes normas estabelecidas pela Secretaria de Estado 
de Comunicação – SECOM, as atividades de comunicação social na Secretaria; 
II - promover as atividades de comunicação social, compreendendo imprensa, publicidade, 
propaganda, relações públicas e promoção de eventos da Secretaria;  
III - assessorar o Diretor Geral na divulgação de assuntos de interesse da Autarquia; 
IV - planejar, coordenar e supervisionar programas e projetos relacionados com a 
comunicação interna e externa das ações da Autarquia;  
V - planejar e coordenar as entrevistas e o atendimento a solicitações dos órgãos de imprensa; 
VI - acompanhar, selecionar e analisar assuntos de interesse da Autarquia, publicados em 
jornais e revistas, para subsidiar o desenvolvimento das atividades de comunicação social; 
VII - acompanhar e analisar o noticiário da imprensa, atuando de maneira profilática, para 
corrigir eventuais distorções divulgadas; 
VIII - editar publicações de natureza jornalística; 
IX - executar programas e atividades de relações públicas e de relacionamento com a 
imprensa; 
X - programar e coordenar a realização de solenidades oficiais e eventos sociais; 
XI - manter atualizado o registro das divulgações efetuadas pelo órgão e das notícias 
publicadas na imprensa, de interesse da Autarquia. 

Das Assessorias 

Às Assessorias, hierarquicamente subordinadas à Direção-Geral, compete desempenhar 
atividades de assessoramento superior nas respectivas áreas atuação, de acordo com o 
interesse público e a conveniência administrativa, e serão disciplinadas por ato da Direção 
Geral da EGPA. 

Da Diretoria do Instituto de Formação Profissional e Superior 

À Diretoria do Instituto de Formação Profissional e Superior, diretamente subordinada ao 
Diretor Geral, tem por finalidade planejar, organizar e coordenar a execução das atividades de 
ensino técnico, superior e de pós-graduação da EGPA. 

Da Coordenação do Centro de Graduação e Cursos Profissionalizantes 

Coordenação do Centro de Graduação e Cursos Profissionalizantes, diretamente subordinada 
à Diretoria do Instituto de Formação Profissional e Superior, será disciplinado por portaria da 
EGPA, que deverá atender os atos referentes as exigências do MEC. 
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Da Coordenação do Centro de Pós-Graduação 

À Coordenação do Centro de Pós-Graduação, diretamente subordinada à Diretoria do Instituto 
de Formação Profissional e Superior, será disciplinado por portaria da EGPA, que deverá 
atender os atos referentes as exigências do MEC. 

Da Coordenação do Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Estratégicos em 
Governança Pública 

Coordenação do Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Estratégicos em Governança 
Pública, diretamente subordinada à Diretoria do Instituto de Formação Profissional e 
Superior, será disciplinado por portaria da EGPA, que deverá atender os atos referentes as 
exigências do MEC. 

Da Secretaria de Registro e Controle Acadêmico 

À Secretaria de Registro e Controle Acadêmico, diretamente subordinada à Diretoria do 
Instituto de Formação Profissional e Superior, será disciplinado por portaria da EGPA, que 
deverá atender os atos referentes as exigências do MEC. 

Da Diretoria de Desenvolvimento de Programas Estratégicos em Governança 
Pública. 

À Diretoria de Desenvolvimento de Programas Estratégicos em Governança Pública, 
diretamente subordinada à Direção-Geral, tem por finalidade elaborar projetos estratégicos 
das diversas áreas da Instituição, bem como planejar, organizar e coordenar a execução das 
atividades e dos procedimentos referentes à formação, à capacitação, ao treinamento e ao 
desenvolvimento dos servidores e gestores públicos no Estado do Pará, bem como do pessoal 
do Terceiro Setor. 

Da Coordenação do Centro de Desenvolvimento de Competências e Habilidades 
Profissionais em Governança Pública 

À Coordenação do Centro de Desenvolvimento de Competências e Habilidades Profissionais 
em Governança Pública, diretamente subordinada à Diretoria de Desenvolvimento de 
Programas Estratégicos em Governança Pública, compete: 
I -propor e executar ações e programas de treinamento, capacitação, atualização, 
aperfeiçoamento técnico e qualificação dos servidores e gestores públicos da administração 
direta e indireta, estabelecendo uma rede de aprendizagem auto-sustentável; 
II -fomentar e incentivar a participação e o apoio de organizações públicas ou privadas na 
execução de cursos profissionalizantes; 
III -atuar na formulação, elaboração e execução de programas e atividades de formação e 
aperfeiçoamento em áreas de atuação do Governo; 
IV -desenvolver e implementar processo de aprendizagem continuada que assegure domínio 
pessoal, visão partilhada e aprendizagem em grupo; 
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V -oferecer cursos de capacitação ao servidor como requisito para a promoção na carreira; 
VI -propor e executar políticas e diretrizes de capacitação e desenvolvimento do servidor; 
VII -promover a especialização de servidores e gestores públicos ocupantes de cargos de nível 
médio e superior em nível de aperfeiçoamento, pós-graduação lato sensu e stricto sensu. 

Da Diretoria Administrativa e Financeira 

À Diretoria Administrativa e Financeira, diretamente subordinada ao Diretor Geral, compete 
planejar, controlar e executar as atividades relativas a finanças, orçamento, pessoal, material, 
patrimônio, serviços gerais, transporte, gestão dos contratos e tramitação de documentos e 
processos no âmbito interno da EGPA 

Da Coordenação de Gestão de Pessoas 

À Coordenação de Gestão de Pessoas, diretamente subordinada à Diretoria Administrativa e 
Financeira, compete:  
I -coordenar, acompanhar e executar as atividades referentes ao Sistema de Protocolo, 
processos, expedientes, correspondências e outros documentos no âmbito da EGPA; 
II -elaborar atos administrativos e instruir processos que versem sobre matérias funcionais de 
servidores lotados na Escola; 
III -dar publicidade aos atos administrativos, se for o caso; 
IV -realizar o cadastramento dos servidores da EGPA no programa do PIS/PASEP, assim 
como elaborar e encaminhar ao órgão competente a Relação Anual de Informações Sociais -
RAIS; 
V -conceder e controlar, de acordo com a legislação vigente, os direitos e vantagens dos 
servidores da EGPA em conformidade com a orientação do órgão central do Sistema de 
Recursos Humanos, além de registrar e controlar descontos, consignações e empréstimos 
legalmente previstos; 
VI -efetuar a projeção das despesas e dos investimentos em recursos humanos, e de encargos 
para a elaboração do orçamento de pessoal; 
VII -analisar e identificar as necessidades de treinamento e desenvolvimento de pessoal da 
EGPA, efetivando o seu acompanhamento; 
VIII -efetivar o processamento de dados e informações pessoais e funcionais em consonância 
com os módulos de atualização do Sistema de Recursos Humanos; 
IX -indicar ao órgão central de recursos humanos as necessidades de revisão da 
parametrização do Sistema de Recursos Humanos; 
X -coordenar, acompanhar e executar atividades de arquivo de processos e documentos, 
observando a legislação pertinente, bem como proceder à expedição de documentos por meio 
de registros postais e malotes oficiais; 
XI -receber, conferir, distribuir, controlar e acompanhar a tramitação de processos, 
expedientes, correspondências e outros documentos no âmbito da EGPA; 
XII -propor ao órgão central do Sistema de Recursos Humanos medidas para melhoria da 
qualidade dos dados cadastrais implantados, em função de suas necessidades operacionais e 
gerenciais; 
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XIII -coordenar, acompanhar e executar as atividades de administração de pessoal da EGPA 
em consonância com as normas do órgão central de recursos humanos do Estado. 

Da Coordenação de Orçamento e Finanças 

À Coordenação de Orçamento e Finanças, diretamente subordinada à Diretoria Administrativa 
e Financeira, compete:  
I -coordenar, acompanhar e executar as atividades de execução orçamentária, financeira e 
contábil no âmbito da EGPA, em articulação com a Secretaria Executiva de Planejamento, 
Orçamento e Finanças -SEPOF e outros órgãos afins; 
II -emitir, analisar e anular empenhos através do Sistema Integrado de Administração 
Financeira dos Estados e Municípios -SIAFEM; 
III -realizar a liquidação de todas as despesas empenhadas e os ajustes de dados inconsistentes 
lançados no SIAFEM; 
IV -processar os suprimentos de fundos e as diárias concedidas pelo ordenador de despesas; 
V -realizar os pagamentos autorizados pelo ordenador de despesas, através de crédito em 
conta corrente, ordem bancária ou cheque administrativo, das despesas empenhadas e 
devidamente liquidadas; 
VI -efetuar o fluxo de caixa dos pagamentos, controlando as despesas e saldos bancários; 
VII -organizar e manter atualizado o acervo documental referente à legislação contábil, fiscal 
e tributária; 
VIII -manter atualizados os lançamentos referentes aos pagamentos orçamentários e extra-
orçamentários; 
IX -realizar a classificação e o registro contábil dos documentos, bem como a conciliação 
bancária dos saldos e das contas correntes, mantendo atualizado o cadastro bancário da 
EGPA; 
X -analisar as contas e os custos dos serviços pagos; 
XI -controlar e acompanhar a execução financeira das despesas de custeio, pessoal e 
investimento; 
XII -coordenar a elaboração da proposta orçamentária da EGPA e acompanhar a sua 
execução; 
XIII -registrar e controlar as dotações orçamentárias e os créditos adicionais, e propor 
alterações no Quadro de Detalhamento de Despesas; 
XIV -receber, registrar e controlar recursos orçamentários destinados à EGPA, bem como 
estimar e prever parcelas de despesas; 
XV -cumprir e fazer cumprir a legislação da EGPA, no que tange ao Sistema Orçamentário e 
Financeiro Estadual; 
XVI -emitir demonstrativos que traduzam os resultados da execução orçamentária e 
financeira; 
XVII -propor a abertura de créditos adicionais e contabilizar, analítica e sinteticamente, as 
operações financeiras realizadas pela EGPA; 
XVIII -acompanhar e controlar a execução orçamentária em função das despesas realizadas; 
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XIX -realizar tomadas e prestações de contas dos recursos da Escola e o levantamento dos 
balanços, balancetes, demonstrativos ou qualquer outro instrumento contábil. 

Da Coordenação de Suporte Operacional 

À Coordenação de Suporte Operacional, diretamente subordinada à Diretoria Administrativa e 
Financeira, compete:  
I -fornecer suporte administrativo necessário ao funcionamento das unidades que compõem a 
Escola; 
II -prestar apoio técnico-operacional referente à programação visual, produção gráfica, 
audiovisual e material pedagógico destinados à capacitação, treinamento, aperfeiçoamento e 
desenvolvimento de recursos humanos; 
III -coordenar, fiscalizar, supervisionar e operacionalizar as atividades relativas ao controle 
dos bens patrimoniais, recebimento, armazenamento, distribuição de material, controle de 
estoque e de serviços gerais; 
IV -coordenar e acompanhar a execução das atividades relativas ao patrimônio mobiliário e 
imobiliário, material e transporte afetos a EGPA; 
V -coordenar e acompanhar a execução das atividades de manutenção, vigilância, limpeza e 
reparo das instalações dos prédios utilizados pela EGPA;  
VI -coordenar, acompanhar e executar as atividades de apoio às unidades administrativas da 
EGPA, quanto aos bens de consumo e patrimonial e à prestação de serviços de infraestrutura; 
VII -classificar, organizar e armazenar, de acordo com as normas técnicas, os materiais em 
estoque; 
VIII -classificar, analisar e atender as requisições de materiais de consumo das unidades 
administrativas da EGPA; 
IX -inventariar e controlar anualmente, quando necessário, todos os materiais em estoque e 
bens patrimoniais, bem como registrar sua movimentação no sistema informatizado de 
material; 
X -exercer o controle físico, contábil e financeiro do material recebido, fornecido e em 
estoque; 
XI -classificar, registrar e tombar os bens móveis da EGPA de acordo com as normas 
técnicas; 
XII -emitir, formalizar, atualizar e manter sob guarda os Termos de Responsabilidade; 
XIII -providenciar a baixa, a permuta, a cessão ou a alienação dos bens móveis inservíveis ou 
fora de uso, observadas as disposições legais; 
XIV -providenciar e coordenar a execução dos serviços de manutenção e reparos de 
equipamentos, materiais permanentes e das instalações físicas, elétricas, hidráulicas e 
sanitárias da EGPA; 
XV -coordenar, acompanhar e executar as atividades de limpeza, higiene e vigilância nas 
instalações físicas da EGPA; 
XVI -controlar, fiscalizar, supervisionar e atestar o cumprimento dos contratos de prestação 
de serviços terceirizados; 
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XVII -controlar a utilização, a guarda e a conservação de veículos oficiais da EGPA, bem 
como providenciar a execução de manutenção preventiva e corretiva nos mesmos; 
XVIII -controlar o consumo de combustível e a quilometragem dos veículos da EGPA; 
XIX -propor planos de renovação da frota, bem como a alienação dos veículos inservíveis, e 
providenciar a legalização dos mesmos nos órgãos oficiais; 
XX -coordenar, acompanhar e executar as atividades relativas aos serviços de reprodução e 
impressão gráfica, bem como manter controle dos materiais e das cópias reproduzidas. 

Dos Diretores 

Aos Diretores de Área cabem as seguintes atribuições:  
I -orientar, coordenar, supervisionar e avaliar os trabalhos e as atividades referentes a sua área 
de atuação; 
II -promover reuniões e contatos com órgãos e entidades da administração pública direta e 
indireta; 
III -prestar assistência ao Diretor-Geral em assuntos pertinentes a sua área de competência;  
IV -propor a constituição de comissões ou grupos de trabalho para execução de atividades 
especiais atribuídas pelo Diretor-Geral; 
V -emitir pareceres sobre assuntos relacionados a sua área de atuação; 
VI -reunir-se sistematicamente com seus subordinados para avaliação dos trabalhos 
executados; 
VII -elaborar e submeter à aprovação do Diretor-Geral os projetos e atividades a serem 
desenvolvidos sob sua direção; 
VIII -cumprir e fazer cumprir as diretrizes, políticas, normas e procedimentos técnicos e 
administrativos adotados pelo Diretor-Geral; 
IX -emitir relatórios de acompanhamento trimestral e anual das atividades de sua 
competência, ou a qualquer momento, quando solicitado pelo Diretor-Geral; 
X -manter perfeita articulação funcional com os demais setores da EGPA. 

Dos Coordenadores  

Aos Coordenadores cabem as seguintes atribuições:  
I -orientar, coordenar, supervisionar e avaliar os trabalhos e as atividades pertinentes a sua 
área de atuação; 
II -prestar assistência à chefia imediata em assuntos pertinentes a sua área de competência; 
III -propor a constituição de comissões ou grupos de trabalho para execução de atividades 
especiais; 
IV -reunir-se sistematicamente com a equipe de trabalho para avaliação dos trabalhos 
executados; 
V -propor e indicar agentes públicos para participar de programas de treinamento no órgão de 
recursos humanos; 
VI -submeter à aprovação superior os planos, projetos e atividades a serem desenvolvidos sob 
sua direção; 
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VII -cumprir e fazer cumprir as diretrizes, políticas, normas e procedimentos técnicos e 
administrativos adotados pela Escola; 
VIII -emitir relatórios de acompanhamento trimestral e anual das atividades de sua 
competência, ou a qualquer momento, quando solicitado por superior hierárquico; 
IX -manter perfeita articulação funcional com os demais setores da EGPA. 

Dos Assessores  

Aos Assessores cabem as seguintes atribuições: 
I -realizar estudos, análises e pareceres sobre os assuntos de competência da Escola, de acordo 
com a especialidade técnico-profissional de cada um; 
II -articular-se com as Diretorias com vistas à normatização dos sistemas, métodos e 
procedimentos administrativos a serem adotados pela EGPA; 
III -prestar assessoramento técnico abrangente ao Diretor-Geral e/ou Diretores, sob a forma de 
estudos, pesquisas, pareceres técnico-administrativos, consolidação das informações em nível 
global, entre outros; 
IV -emitir relatórios de acompanhamento trimestral e anual das atividades de sua 
competência, ou a qualquer momento, quando solicitado por superior hierárquico. 

Dos Secretários de Gabinete e de Diretoria 

Aos Secretários de Gabinete e de Diretoria cabem as seguintes atribuições:  

I -prestar assistência direta a sua chefia em assuntos de expediente administrativo; 

II -receber, protocolar, organizar e distribuir processos e correspondências; 

III -minutar e digitar correspondências e documentos diversos; 

IV -colaborar com a organização e cumprimento da agenda de compromissos da chefia; 

V -manter o controle do material de expediente; 

VI -exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas. 

Da Biblioteca 

À Biblioteca, diretamente subordinada à Diretoria Administrativa e Financeira, será 
disciplinado por portaria da EGPA. 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

O planejamento institucional é fundamental às organizações, pois defini todas as ações 

necessárias para alcançar seus objetivos futuros. Inúmeros casos de sucesso, expresso pelo 

elevado desempenho da organização, atribuem ao planejamento estratégico grande parte desse 

feito. Neste sentido, as ações definidas e implementadas devem ser monitoradas e avaliadas, 
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de forma a produzir a informação necessária à tomada de decisão qualificada capaz de melhor 

orientar os gestores das organizações. 

A elaboração do planejamento estratégico na EGPA primou pelo uso da informação 

para gerar conhecimento e disseminá-lo entre todos os servidores da escola de forma que os 

pontos fortes e fracos, as ameaças e oportunidades que gravitam no ambiente interno e 

externo a EGPA fosse do conhecimento da Direção Geral da EGPA e dos servidores efetivos, 

temporários e comissionados. O meio utilizado se obter a percepção dos servidores foi a 

realização I Encontro de Planejamento da EGPA que ocorreu nos dias 3,4 e 5 de julho de 

2018 nas dependências da escola, e o cronograma de atividades do encontro faz parte do 

Anexo 1. 

O objetivo principal do encontro foi discutir o valor, a visão e a missão atual da EGPA 

e realizar diagnóstico situacional para subsidiar a elaboração do planejamento estratégico em 

seu nível estratégico, tático e operacional. De forma complementar foi realizada pesquisa de 

opinião junto a uma amostra não-probabilística da população de Alunos, Egressos e 

Professores da EGPA com o objetivo de capturar a percepção deles sobre os Pontos 

Fracos/Fortes e das Oportunidades. 

A inclusão da pesquisa de opinião na proposta do planejamento estratégico da EGPA é 

um recurso metodológico inovador diante das práticas existentes na estruturação de 

diagnóstico situacional apresentadas nos livros básicos de planejamento estratégico, pois 

possibilitou a geração de informações subjacentes aos aspectos interligados aos níveis 

estratégico, tático e operacional e que emergiram a partir da aplicação de métodos estatísticos 

multivariados utilizando amostras representativas das populações de interesse da pesquisa, 

como utilizado por Santana (2015) na elaboração do Planejamento Institucional da UFRA: 

2014 – 2024. 

O contexto das Reformas ocorridas no aparelho do Estado nos anos 1990 está alinhado 

a um princípio que evoca a um modo gerencialista de gestão, como citado anteriormente, e 

que exige das instituições públicas brasileiras uma readequação de toda a estrutura estatal para 

atender a uma nova forma de gestão que se pauta por resultados e eficientismo nos serviços 

públicos. Temos a ‘substituição’, então, da administração burocrática (nos moldes da teoria 

Weberiana) pela gestão gerencial, que tem como princípio a busca por resultados ou mais 

adequadamente o lucro financeiro que permite e garante a sustentabilidade do 

empreendimento no mercado. 
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No caso das instituições públicas podemos inferir que a busca é por melhorar a 

qualidade na oferta de serviços oferecidos ao público/cidadão com menos aporte de tempo e 

melhor uso do orçamento estatal, isto é, faz-se necessário gerar “valor para a sociedade e 

formas de garantir o desenvolvimento sustentável, sem perder de vista a obrigação de utilizar 

os recursos em um formato eficiente” (BATISTA, 2012, p. 16). 

Entretanto, essa forma de gestão exige que as estruturas do estado estejam ajustadas e 

os agentes desta gestão pública, como gestores da máquina estatal, tenham habilidades em 

construir um plano que permita o alcance dos resultados e valores agregados, isto é, que estes 

gestores planejem de forma eficiente os passos que possam ser dados na consecução dos 

objetivos basilares de cada órgão público, seja da administração direta ou indireta e suas 

autarquias, o que se pode chamar de Planejamento Estratégico. 

A compreensão de planejamento estratégico, segundo Bryson e Roerin (1988, p. 995) 

“pode ser definido como um esforço disciplinado para produzir decisões e ações fundamentais 

que definam o que uma organização (ou outra entidade) é, o que faz e por que faz isso”. Ao 

considerar essas prerrogativas, é salutar para a gestão pública ter definido qual sua missão no 

processo ou fluxo de atendimento ao cidadão nas suas mais basilares necessidades e, ainda, 

determinar, a partir dos interesses públicos, qual sua visão de futuro e, por fim, a definição 

dos seus objetivos estratégicos institucionais. 

O planejamento estratégico com estas peculiaridades no setor público, diferente do 

setor privado que visa maximizar a eficácia em toda a empresa ou subunidade em termos de 

lucro, participação de mercado e outros resultados relacionados aos negócios, está alinhado ao 

alcance de metas por meio do desempenho e esforço do estado e seus agentes públicos na 

melhoria dos serviços a comunidade (BRAYSON et al, 2017). 

Estas determinações devem considerar, sobretudo, o conceito e as capilaridades do que 

se entende por valor público. Missão, visão e objetivos estratégicos direcionam o fazer 

público para gerar esse valor que se solidifica em melhorar o atendimento aos 

usuários/cidadãos, esse seria o resultado/produto. Valor público é, no dizer de Teixeira (2012, 

p. 3) “oferecer respostas efetivas a necessidades ou demandas coletivas que sejam 

politicamente desejadas (legitimidade), cujos resultados modifiquem aspectos da sociedade”. 

Neste aspecto, a gestão gerencial se adéqua aos princípios do setor público, não na 

geração de um valor financeiro ou produto e sua mais valia, mas na presença do estado com 

promoção e oferta de serviços qualificados que chegue ao cidadão. A promoção destes 

serviços deve gerar modificações socioeconômicas para o bem estar da sociedade como um 
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todo, na oferta de políticas públicas que evidenciem os pilares da gestão pública responsável, 

quais sejam: eficácia, eficiência e efetividade, que segundo Nogueira (2006), podem ser 

entendidos como recursos de análise distintos para o acompanhamento e avaliação futura. 

É, então, levando em conta as peculiaridades do planejamento estratégico, seu aporte 

metodológico e o entendimento teórico do que, de fato, seja o valor público na esfera pública, 

que desenvolvemos na instituição EGPA uma metodologia de elaboração do planejamento 

estratégico institucional da qual resulta este trabalho. 

Destacamos, inicialmente, que uma das qualidades deste planejamento e que difere de 

outros modelos é o fato de que os stakeholders (colaboradores ou público estratégico) foram 

personagens que tiveram participação fundamental, ou seja, os encaminhamentos do 

planejamento não foram verticalizados ou de cima para baixo, mas construídos coletivamente, 

onde um intenso e contínuo diálogo com este staff foi articulado, permitindo que cada 

diretoria ou coordenação enxergasse a atuação uma da outra. 

Em muitos modelos ou metodologia de planejamento estratégico institucional, as 

decisões, em grande parte, consideram o que um pequeno grupo (o do planejamento) 

vislumbrou e definiu para a instituição. Nele está o poder de decisão, neste caso, restrito, sem 

o devido compartilhamento ou a participação dos demais colaboradores partícipes. Essa forma 

de planejar exime, por vezes, os demais sujeitos da responsabilidade na execução do plano, 

ficando o grupo planejador com a missão de elaborar, formatar e executar o que foi proposto, 

e isso tende a postergar o resultado desejado e projetado nos objetivos e metas. 

 A elaboração do planejamento estratégico na EGPA primou pelo uso da informação 

para gerar conhecimento e disseminá-lo entre todos os servidores da escola de forma que os 

pontos fortes e fracos, as ameaças e oportunidades que gravitam no ambiente interno e 

externo a EGPA fossem do conhecimento da Direção Geral da EGPA e dos servidores 

efetivos, temporários e comissionados. O meio utilizado para se obter a percepção dos 

servidores foi a realização do I Encontro de Planejamento da EGPA que ocorreu nos dias 3,4 

e 5 de julho de 2018 nas dependências da escola, e o cronograma de atividades do encontro 

faz parte do Anexo 1. 

O objetivo principal do encontro foi discutir o valor, a visão e a missão atual da EGPA 

e realizar diagnóstico situacional para subsidiar a elaboração do planejamento estratégico em 

seu nível estratégico, tático e operacional. De forma complementar foi realizada pesquisa de 

opinião junto a uma amostra não-probabilística da população de Alunos, Egressos e 

Professores da EGPA, nos meses de novembro e dezembro de 2018, com o objetivo de 
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capturar a percepção deles sobre os Pontos Fracos/Fortes e das Oportunidades após as 

realizações de cursos ou atividades na EGPA. 

Diante das mudanças na administração pública o projeto de realização do PEI foi 

apresentada a nova gestão que concordou com a continuidade de sua realização, considerando 

as diretrizes do plano de governo em que a EGPA deve ser reestruturada para executar novas 

atividades relacionadas a modernização da gestão pública. Com efeito, foi criada por portaria 

a comissão de elaboração do planejamento estratégico da EGPA para o período de 2019-2026. 

Com a criação da comissão foi estabelecido novos prazos para elaboração do PEI e sua 

finalização no ano de 2019. Cabe ressaltar, que algumas situações relacionadas a fluxo de 

processos e de caráter operacional foram implementados como forma de tornar mais eficiente 

e eficaz as ações internas e externas da escola. 
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ANÁLISE AMBIENTAL 

Diagnóstico situacional da EGPA 

A apresentação dos resultados da pesquisa seguirá a sequência resumidas no Quadro1, em que 

os pontos relevantes das entrevistas são listados e as convergências e divergências identificadas 

conforme o grupo respondente: Secretários de Estado e Diretores da EGPA; Servidores públicos da 

EGPA; Colaboradores externos - Prestadores de Serviços da EGPA; e Alunos, Egressos e Professores 

da EGPA. 

Secretários de Estado e Diretores da EGPA 

No grupo de secretários, o aspecto relevante considerado na construção do PEI foi a ênfase 

dado a importância da EGPA e o papel destacado que ela pode vir a ter se focar em aspectos 

relacionados a capacitação dos servidores públicos e na formação de lideranças (gerentes) para fazer a 

gestão nos níveis estratégico, tático e operacional. No entanto, para que isso se torne realidade há a 

necessidade de se estruturar a infraestrutura e a capacitação dos servidores da EGPA. Conforme um 

dos secretários, “[...] a EGPA precisa inovar seus procedimentos operacionais no segmento da 

Tecnologia da Informação (TI) de forma a elevar a capilaridade de atendimento espacial das 

demandas das regiões mais distantes da capital e ofertar modelos inovadores de cursos [...]” (2019, 

p.10).

O sentimento de que no PEI deve-se dar ênfase aos recursos humanos e tecnológicos é 

consensual entre os Diretores da EGPA, no entanto, acrescenta-se a urgência de recursos financeiros 

para realizar as melhoras na infraestrutura e a aquisição de livros e material didático para que a escola 

tenha condições de executar as ações planejadas. 

Outro aspecto apontado por um dos secretários foi o fato da EGPA ter uma oferta de cursos 

focada em atividades de curta duração e poucos cursos de aperfeiçoamento ou de especialização com 

ênfase na gestão pública e governança. Segundo o entrevistado, 

[...] a EGPA precisa identificar a demanda dos órgãos por formação 
superior em nível de Lato e Stricto Sensu, principalmente, na formação de 
coordenadores e diretores com competências para desenvolverem a gestão 
de pessoas, organizacional, logística, ambiental e todas as operações 
necessários ao bom desenvolvimento das atividades (2019. p. 4) 

Em síntese, a maioria das falas dos entrevistados convergem no sentido de que a EGPA 

precisa se estruturar para atender as demandas futuras da gestão pública estadual, e para tal seu plano 

estratégico deve contemplar processos inovativos de gestão das operações vinculadas a estrutura 

organizacional, aos aspectos pedagógicos, do uso das novas tecnologias educacionais, e na formulação 

e implantação de uma política institucional da Educação a Distância. 

Servidores públicos da EGPA e colaboradores externos 
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Os encontros com os servidores da EGPA, que aconteceram entre janeiro e maio de 2019, 

foram proveitosos uma vez que a equipe de facilitadores do PEI conseguiu convencer os servidores da 

necessidade de se entender a atual situação da EGPA e definir o posicionamento da escola no futuro. 

Para tal foi utilizada a matriz SWOT como ferramenta estratégica para se identificar as forças e 

fraquezas no ambiente interno e que são controladas pela EGPA, e as oportunidades e ameaças no 

ambiente externo, o qual a EGPA não tem poder de intervir. 

Na literatura especializada que discute sobre a utilização da matriz SWOT destacam-se pelo 

menos dois aspectos importantes para orientar o planejamento estratégico institucional, são eles: 

analisar o ambiente organizacional (MCCREADIE, 2008; MARTINS, 2006); posicionamento da 

organização no ambiente organizacional e elaboração de cenários para a organização (DAYCHOUW, 

2010). 

Os itens que compõem a matriz SWOT foram resumidos no Quadro 2, em que alguns aspectos 

relacionados ao ambiente interno (Forças e Fraquezas) e do ambiente externo (Oportunidades e 

Ameaças) foram listado. A utilização desses itens segue a orientação de que os pontos fortes devem 

ser potencializados e as fraquezas mitigadas para que a organização possa se tornar mais competitiva 

para aproveitar as oportunidades. 

Neste sentido, identificou-se como oportunidades para que a EGPA concretize seus objetivos 

estratégicos as seguintes situações: ampliar a realização de convênios e parcerias de maneira a captar 

recursos externos de outros órgãos da administração pública, seja federal, estadual e municipal; fazer 

parte de redes estaduais e nacionais de escolas de governo como forma de ampliar o acesso a novas 

práticas de gestão, uso de novas tecnologias e outros processos que conduzam a aumento da 

produtividade e qualidade das ações da EGPA; potencializar o uso da modalidade de ensino a 

distância (EaD) de forma a atender as demandas de regiões distantes da região metropolitana onde está 

localizada a EGPA e qualificar os servidores públicos que prestam serviços a população dessas 

regiões. 

Em termos de fatores que ameaçam a realização do planejamento estratégico os principais são 

relativos as condições econômicas locais, nacionais e internacionais que interferem no nível da 

arrecadação do estado, uma vez que a maior parcela da receita resulta de atividades econômicas 

extrativas minerais e de produtos agropecuários que tem seus preços definidos em bolsas de valores 

fora do país. 

A ausência de ações de desenvolvimento e competências dos servidores públicos estaduais, 

isto é, os agentes públicos, definidas no planejamentos estratégicos dos órgãos apresenta-se como 

outro fator de ameaça que pode comprometer as atividades meio e finalísticas da EGPA, o que leva a 

redução da demanda pelos cursos formativos e outras ações, na área da formação continuada, 

promovidas pela escola. 
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Quadro 2 – Resultados da matriz SWOT 
Forças (Strengths) Fraquezas (Weaknesses) 

1. Abrangência da EGPA 1. Estrutura física.
2. Credibilidade junto aos servidores públicos 2. Sistema de gestão de cursos.
3. Referência no trabalho em governança pública 3. Falta de avaliação de egressos.
4. Capital humano 4. Excessos de curso (sombreamento curricular).
5. Qualificação e valorização abrangente dos
servidores públicos do Estado

5. Falta de estratégia de comunicação e divulgação as
atividades/ações da EGPA.

6. Localização da EGPA 6. Precariedade/Ausência de TI.
7. Credibilidade da certificação 7. Não utilização do 3º turno e finais de semana
Oportunidades (Opportunities) Ameaças (Threats) 
1. Convênios e Parcerias 1. Cenário econômico do estado e do país.
2. Inserir-se em rede de escolas de governo 2. Falta de planejamento estratégico dos órgãos
3. Captar recurso orçamentário de outros órgãos 3. Esvaziamento de demanda
4. Potencializar a modalidade EAD

Fonte: Resultados da pesquisa (2019). 

O conjunto de fatores positivos ou forças que devem ser utilizadas no arranjo das ações de 

planejamento estratégico da EGPA, para aproveitar as oportunidades do ambiente externo, mostram 

que o capital humano envolvido nas ações finalísticas de realização dos cursos tem elevada qualidade 

e é formado por profissionais que dominam as competências necessárias para o bom desenvolvimento 

das atividades. O fato de a EGPA ter elevada credibilidade junto aos servidores públicos a credencia 

para ofertar novos cursos presenciais e expandir a oferta de cursos na modalidade de educação à 

distância. 

No entanto, para que as ações do planejamento estratégico sejam bem sucedidas e as 

oportunidades sejam aproveitadas é preciso mitigar algumas situações apresentadas pelos servidores 

relativas à melhoria da estrutura física, implantação de processos de gestão das operações 

administrativas e logísticas da EGPA; necessidade urgente de avaliar a satisfação do egresso dos 

cursos da EGPA como forma de adotar processos avaliativos contínuos; e um dos fatores centrais é a 

precariedade das ações de ensino a distância decorrente da infraestrutura inadequada para melhor 

utilizar às vantagens da oferta de ensino a distância. 

A participação deste público permitiu um olhar do todo da instituição, que foi de grande valia 

para se identificar as lacunas da gestão institucional. Chama-se atenção, ainda, para a classificação das 

barreiras identificadas pelos servidores do estado e pelos agentes terceirizados que atuam nos setores 

dentro da instituição. Estas barreiras foram ordenadas segundo o ambiente em que se encontravam, 

seja interna a instituição, que chamamos de microambiente, seja em uma relação com outros órgãos e 

secretarias de dentro do sistema do próprio estado, que nominamos de mesoambiente ou nas relações 

com as instituições parceiras e/ou terceirizadas contratadas pela EGPA que chamamos de 

macroambientes. 

No Quadro, a seguir, apresenta-se a sistematização que permite uma visão mais holística 

destas barreiras institucional. 
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Quadro 3 - Classificação das barreiras por ambiente de relacionamento da EGPA 
Classificação Macroambiente Mesoambiente Microambiente Total 

Organizacional 01 10 43 54 
Infraestrutura 06 01 26 33 
Tecnologia informação 20 04 7 31 
Capital humano - 01 17 18 
Comunicação interna - - 09 09 
Institucional 04 01 - 05 
Capital financeiro 02 - - 02 
Comunicação externa  - 01  - 01 
Total 33 18 102 153 

Fonte: Resultado da Pesquisa (2019). 

Verifica-se que foram identificadas 153 barreiras no total, destas 102 estão localizadas no 

microambiente, isto é, 67% das barreiras estão dentro da própria instituição e estão relacionadas a 

questão de fluxo de processos, a falta de pessoal para melhor desenvolver as atividades até a falta de 

comunicação entre os setores e seus agentes. Constata-se que 43 barreiras de 54, estão classificadas 

como de cunho organizacional e 26 barreiras na dimensão infraestrutura. Pode-se inferir que é preciso 

organizar o fluxo da gestão dentro da EGPA para dirimir as muitas questões que se apresentam 

internamente e que resolvidas, deve contribuir, significativamente, para a eficácia dos serviços 

oferecidos por esta instituição. 

O atendimento a solução das barreiras se apresenta como uma urgência a EGPA na efetivação 

da modernização institucional, pois este é um dos eixos presentes nas diretrizes do plano do atual 

governo do estado, que dentre outras proposições do plano estão a inovação tecnológica e a 

modernização institucional, onde a EGPA apresenta-se como uma escola estratégica na atuação como 

escola de Inovação e políticas públicas do estado. 

Características pessoais e profissionais dos participantes da pesquisa 

Alunos e Egressos 

Nesta seção do relatório são apresentadas a sistematização dos dados coletados junto 

aos alunos e egressos, e resumidos em tabelas e gráficos acompanhado de análises descritivas 

que tomaram como base os resultados da aplicação dos métodos estatísticos. 

Instituição 

O total de alunos e egressos na pesquisa foi de 80 pessoas, em que 55,0% foram 

alunos, como resumido na Tabela 1. Observa-se que, em ambos os grupos, que a maior 

parcela de participantes de cursos e/ou atividades da EGPA foram funcionários de prefeituras 

municipais, com exceção da Prefeitura Municipal de Belém (PMB), Alunos 38,6% e Egressos 

30,6%.  
Tabela 1 – Instituições dos participantes dos curso e/ou atividades da EGPA 
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Instituição Alunos % Instituição Egressos % 
EMBRAPA 1 2,3 EGPA 2 5,6 
FASEPA 1 2,3 FASEPA 1 2,8 
FUNDAÇÃO SANT. CASA 1 2,3 FUNDAÇÃO SANT. CASA 1 2,8 
HEMOPA 4 9,1 HEMOPA 5 13,9 
IFPA 2 4,5 PM 1 2,8 
MPC PA 1 2,3 POLÍCIA CIVIL 1 2,8 
PGE PA 1 2,3 PREFEITURA MUNICIPAL 11 30,6 
PREFEITURA MUNICIPAL 17 38,6 SEDOP 1 2,8 
SEDUC 5 11,4 SEDUC 4 11,1 
SEFA 1 2,3 SEFA 1 2,8 
SEMEC 1 2,3 SEMAD 1 2,8 
SEPLAN 1 2,3 SESMA 1 2,8 
SESPA 3 6,8 SESPA 4 11,1 
TCE PA 3 6,8 SUSIPE 1 2,8 
TCM PA 1 2,3 TJ PA 1 2,8 
UEPA 1 2,3 
Total 44 100 Total 36 100 
Fonte: resultados da pesquisa 

No grupo de Alunos destacam-se também servidores da SEDUC (11,4%) e HEMOPA 

(9,1%). No caso de egressos o destaque é para HEMOPA (13,9%), SEDUC (11,1%) e SESPA 

(11,1). A diversidade de instituições dos participantes da pesquisa mostra a amplitude de 

atendimento das demandas das instituições pelo cursos da EGPA. 

Cargo/Função 

Entre os alunos participantes da pesquisa 15,9% deles exerciam o Cargo/Função de 

Agentes Administrativos, 13,6% de Coordenadores, 11,4 de Auxiliar Administrativo, 11,4% 

de Professor. Em relação aos egressos, 30,6% Agentes Administrativos, 8,3% de Professores, 

e 8,3% de Coordenadores, como resumido na Tabela 2. 
Tabela 2 – Cargo/Função dos participantes dos curso e/ou atividades da EGPA 
CARGO/FUNÇÃO Alunos % CARGO/FUNÇÃO Egressos % 
ADMINISTRADOR 2 4,5 AGENTE ADMINIST. 11 30,6 
AGENTE ADMINISTRATIVO 7 15,9 AGENTE DE PORTARIA 1 2,8 
AGENTE DE PORTARIA 1 2,3 AGENTE DE SAÚDE 1 2,8 
ANALÍSTA CONTROLE INTERNO 1 2,3 ANALISTA 1 2,8 
ASSESSOR 2 4,5 ASSESSOR 1 2,8 
ASSISTENTE ADMINIST 2 4,5 ASSISTENTE ADMINIST 2 5,6 
AUDITOR CONTROLE EXTERNO 2 4,5 CADETE 1 2,8 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5 11,4 COORDENADOR 3 8,3 
BIBLIOTECARIA 1 2,3 DIRETORA ESCOLA 1 2,8 
CONTADOR 1 2,3 FARMACÊUTICO 1 2,8 
COORDENADOR 6 13,6 GERENTE 1 2,8 
GERENTE 1 2,3 GUARDA MUNICIPAL 1 2,8 
GUARDA MUNICIPAL 1 2,3 MOTORISTA 1 2,8 
MOTORISTA 1 2,3 OUVIDOR 2 5,6 
PEDADOGA 1 2,3 PROFESSOR 3 8,3 
PEDAGOGA 1 2,3 PSICOLOGO 1 2,8 
PROFESSOR 5 11,4 SEC. MUNICIPAL 1 2,8 
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PSICOLOGO 2 4,5 TECNICO 2 5,6 
SERVENTE 1 2,3 TÉCNICO DE ENFERM. 1 2,8 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 1 2,3 
Total 44 100 Total 36 100 
Fonte: resultados da pesquisa 

A predominância de agentes administrativos entre alunos e egressos mostra a oferta de 

cursos de formação rápida ou curtas de 20 e 40 horas para atender a demanda das instituições 

para elevar o nível das habilidades e competências dos servidores públicos em processos de 

gestão desses órgãos. 

Os dados da Tabela 3 mostram que alunos e egressos da Administração Estadual 

foram os que mais participaram dos cursos da EGPA e representaram 55,0%. Observado o 

grupo de alunos 47,7% de instituições da esfera Estadual e 45,5% da Municipal, além da 

presença de servidores de instituições do Governo Federal. Entre os egressos a maior parte 

deles 63,9% da administração Estadual e os demais na Municipal. Esses números mostram 

que os cursos e/ou atividades de formação da EGPA atendem à demanda por capacitação dos 

servidores da administração municipal e, em menor intensidade os servidores federais, o que 

evidencia o compromisso do governo do estado do Pará em elevar as competências 

individuais e coletivas dos servidores dos municípios como forma de criar capacidade de 

gestão nos municípios paraenses.  

Tabela 3 – Cargo/Função dos participantes dos curso e/ou atividades da EGPA 

Tipo de Administração Aluno % Egresso % 

Estadual 21 47,7 23 63,9 

Federal 3 6,8 - - 

Municipal 20 45,5 13 36,1 

Total 44 100 36 100 
Fonte: resultados da pesquisa 

Gênero 

As mulheres foram majoritárias (61,2%) entre os alunos e egressos que participaram 

de cursos e/ou atividades ofertados pela EGPA. Entre os alunos participantes da pesquisa 

61,4% foram mulheres e no caso dos egressos essa porcentagem foi de 61,1%, conforme 

Tabela 4. 

Tabela 4 – Gênero dos participantes dos curso e/ou atividades da EGPA 
Gênero Alunos % Egresso % 

Feminino 27 61,4 22 61,1 
Masculino 17 38,6 14 38,9 

37 



Total 44 100 36 100 
Fonte: resultados da pesquisa 

Tipo de escola no ensino Fundamental e Médio 

Entre os participantes da pesquisa 65,0% deles fizeram o Ensino Fundamental em 

escolas públicas. A maior parte dos alunos (61,4%) afirmaram que realizaram seus estudos do 

Ensino Fundamental na escola pública, 20,5% na escola privada. Entre os egressos, 69,4% 

deles fizeram as séries do Ensino Fundamental e apenas 11,1% estudaram em ambas. 

Tabela 5 – Tipo de escola no Ensino Fundamental dos participantes dos curso e/ou atividades da EGPA 
Tipo de escola do ensino médio Aluno % Egresso % 
Parte em escola pública, parte em escola privada 8 18,2 4 11,1 
Sempre em escola privada 9 20,5 7 19,4 
Sempre em escola pública 27 61,4 25 69,4 
Total 44 100 36 100 
Fonte: resultados da pesquisa 

Os dados resumidos na Tabela 6 mostram que 62,5% dos participantes da pesquisa 

realizaram o ensino médio em escolas públicas. No entanto, 15,0% deles fizeram tanto na 

pública como na privada. Entre os alunos, 59,1% deles estudaram o ensino médio na escola 

pública e 22,7% em escolas privadas. Dos egressos participantes da pesquisa 66,7% tinham 

estudado o ensino médio na escola pública. 

Tabela 6 – Tipo de escola no ensino médio dos participantes dos curso e/ou atividades da EGPA 
Tipo de escola do ensino médio Aluno % Egresso % 
Parte em escola pública, parte em escola privada 8 18,2 4 11,1 
Sempre em escola privada 10 22,7 8 22,2 
Sempre em escola pública 26 59,1 24 66,7 
Total 44 100 36 100 

Fonte: resultados da pesquisa 

Idade 

A idade média dos alunos da amostra foi de 42 anos com desvio padrão de 9,8 anos e 

coeficiente de variação da ordem de 23,2% indicando haver homogeneidade entre as idades 

dos alunos. A menor idade foi de 25 anos e a maior de 66 anos o que gera uma amplitude de 

41 anos (Ver Tabela 7). Os resultados de assimetria e curtose apontam para uma distribuição 

da idade que se aproxima da normalidade. Os resultados estatísticos mostram que metade dos 

alunos têm pelo menos 41 anos de idade. 

Tabela 7 – Estatísticas descritivas 
Sujeito Casos Mín Máx Média Desvio Padrão Assimetria Curtose 

Aluno 44 25 66 42,1 9,8 0,579 0,074 
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Egresso 36 20 54 37,5 9,3 -0,114 -0,822

Fonte: resultados da pesquisa 

Os egressos apresentam idade média inferior a dos alunos (38 anos) com desvio 

padrão de 9,3 anos. A menor idade foi de 20 anos e a maior de 54 anos, com uma amplitude 

de 34 anos e coeficiente de variação de 24,8%, indicando haver homogeneidade na idade dos 

egressos. Os resultados da assimetria e curtose mostram haver evidências de normalidade 

dessa variável. A distribuição mostra que pelo menos 50,0% dos egressos apresentam 38 anos 

de idade. 

A Figura 1 mostra a distribuição de frequências das idades de alunos e egressos 

participantes da pesquisa, e evidenciam a aproximação dessas distribuições a normal. Nota-se 

que a média dos egressos fica abaixo da média dos alunos com um nível de achatamento 

maior. 
Figura 1 – Histograma da distribuição das idades dos alunos e egressos 

Fonte: resultados da pesquisa 

Professores 

Instituição e Cargo/Função 

Os dados resumidos na Tabela 8 mostram que 46,6% entrevistados são professores 

que exercem a função e/ou cargo de professor e 36,7% a de técnicos em instituições públicas. 

A maior parcela de professores participantes da pesquisa foi da SEDUC (36,7%), seguido por 

EGPA (26,7%) e SEMEC (20,0%). 
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Tabela 8 – Órgão versus Cargo/Função dos professores participantes ministrantes de cursos e/ou atividades da 
EGPA 

Órgão Cargo/Função Total COORDENAÇAO DIRETOR PROFESSOR TÉCNICO 
EGPA 1 0 2 5 8 
IML 0 0 0 1 1 
ISEG 0 0 1 0 1 

SEDAP 0 0 0 1 1 
SEDUC 0 1 6 4 11 
SEMAS 1 0 0 0 1 
SEMEC 1 1 4 0 6 
UFRA 0 0 1 0 1 
Total 3 2 14 11 30 

Fonte: resultados da pesquisa 

A quantidade de homens e mulheres é igual (50,0%), e a maior parcela dos professores 

que atuaram na EGPA (80,0%) foram de instituições da administração estadual e o restante da 

esfera municipal. No caso dos professores da esfera estadual 58,3% deles foram homens e no 

caso dos municípios foram de 83,3% como pode ser observado na Tabela 9. 

Tabela 9 – Tipo de Administração Pública versus Gênero dos professores participantes ministrantes de cursos 
e/ou atividades da EGPA 

Tipo de Administração Pública Gênero Total Feminino Masculino
Estadual 10 14 24 

Municipal 5 1 6 
Total 15 15 30 

Fonte: resultados da pesquisa 

Titulação e Atuação no Ensino Superior 

O conjunto de professores que atuaram nos cursos e/ou atividades ofertadas pela 

EGPA foram, em sua maioria, especialistas (50,0%), mestres (40%) e Doutores (2,6%) de 

acordo com a Tabela 10. Essa estrutura mostra a qualificação elevada de professores o que 

contribui para formação dos servidores públicos, em decorrência da acumulação de 

conhecimento teórico e práticos dos professores. 

Tabela 10 – Atuação no ensino superior e técnico versus titulação dos professores participantes ministrantes de 
cursos e/ou atividades da EGPA 
Qual a sua atuação no 
ensino? 

Qual sua maior titulação? Total Doutorado Especialização Graduação Mestrado 
Graduação 0 5 0 3 8 
Graduação e pós-graduação 2 6 1 9 18 
Técnico 0 4 0 0 4 

Total 2 15 1 12 30 
Fonte: resultados da pesquisa 

A principal atuação dos professores participantes da pesquisa foi na graduação e pós-

graduação (86,7%), em que 46,2% deles possuíam a titulação de mestres e 7,6% deles com a 
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titulação de doutor. A atuação desses professores possibilita uma formação mais qualificada 

dos servidores públicos por deterem domínio teórico, metodológico e por desenvolverem 

pesquisas científicas a partir de problemas existentes na gestão do serviço público. 

Idade 

 A idade média dos professores é de 45 anos com desvio padrão de 11,1 anos e 

coeficiente de variação da ordem de 24,7% indicando haver evidências de uma distribuição 

normal, conforme Tabela 11. A idade mínima dos professores foi de 26 anos e a máxima de 

71 anos com um intervalo de 45 anos. As medidas de assimetria e curtose se aproximam de 

zero e confirmam a tendência de normalidade nos dados. Além de 50,0% dos professores 

apresentarem idade de pelo menos 45 anos. 
Tabela 11 – Estatísticas descritivas 
Professor Casos Mín Máx Média Desvio Padrão Assimetria Curtose 

Idade 30 26 71 45,2 11,1 0,241 -0,53 

Fonte: resultados da pesquisa 

Avaliação dos pontos fortes e fracos 

 Nesta seção do relatório são apresentados os resultados relacionados a percepção dos 

alunos e egressos no que se refere a identificação de cada item, se ele é ou não um ponto forte 

(código 1) a ser melhor aproveitado pela EGPA para execução da sua função central de 

capacitação de servidores públicos, ou fraco (código 0) justificando ações para mitigar os 

efeitos desses itens sobre a execução das atividades. 

Alunos e Egressos 

 Os dados da Tabela 12 mostram que os principais pontos fortes da EGPA na 

percepção dos alunos e egressos estão relacionados a questões como o domínio do conteúdo 

das disciplinas pelos professores e o compromisso da Direção e da Coordenação com a 

formação do aluno, o primeiro com 100,0% das opiniões e o segundo com pelo menos 94,4%. 

Essas porcentagens mostram a importância da boa gestão da EGPA, dos coordenadores de 

cursos, e a qualidade dos professores para ministra-los. 

 Na percepção de alunos e egressos participantes da amostra, os professores 

ministraram na íntegra a ementa definida no curso (95,5% para alunos e 94,4 para egressos). 

Esse resultado mostra que os professores seguem as orientações repassadas pelas 

coordenações de cursos e que estão pautadas em resoluções internas da EGPA.  
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Questionado se a matriz do curso e os recursos pedagógicos utilizados no curso 

favorece seu aprendizado, 97,7% dos alunos responderam que sim, e 88,9% dos egressos 

apresentaram a mesma resposta. Essas estatísticas evidenciam que as competências individuas 

estimuladas e ampliadas a partir dos cursos e de domínio de novas ferramentas de processos 

de gestão operacional e organizacional contribuíram para que o egresso eleva-se as suas 

competências. 
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Tabela 12 – Pontos Fortes e Fracos identificados pelos entrevistados 

Identifique os itens que considera como Pontos Fortes/Pontos Fracos da EGPA Resposta 
Sujeito 

Aluno % Egresso % 

Os docentes demonstram ter domínio do conteúdo ministrado em aulas? 
Não 0 0,00 1 2,80 

Sim 44 100,00 35 97,20 

Há compromisso da Direção e da Coordenação com a formação do aluno? 
Não 0 0,00 2 5,60 

Sim 44 100,00 34 94,40 

A ementa do curso foi ministrada na íntegra? 
Não 2 4,50 2 5,60 

Sim 42 95,50 34 94,40 

Há biblioteca com referências suficientes e atualizadas? 
Não 21 47,70 13 36,10 

Sim 23 52,30 23 63,90 

Há laboratórios de informática e estão funcionando de forma adequada? 
Não 27 61,40 23 63,90 

Sim 17 38,60 13 36,10 

A matriz do curso e os recursos pedagógicos favorece seu aprendizado? 
Não 1 2,30 4 11,10 

Sim 43 97,70 32 88,90 

A Infraestrutura existente é adequada e favorece ao aprendizado? 
Não 6 13,60 8 22,20 

Sim 38 86,40 28 77,80 

A carga horária do curso é adequada e favorece ao aprendizado? 
Não 9 20,50 6 16,70 

Sim 35 79,50 30 83,30 

A cesta de cursos ofertados da EGPA atende de forma adequada suas expectativas? 
Não 7 15,90 14 38,90 

Sim 37 84,10 22 61,10 
Fonte: resultados da pesquisa 

43 



A questão relativa a carga horária do curso e se ela favorece ao aprendizado, 79,5% 

dos alunos entendem que sim e 83,3% dos egressos tem a mesma percepção. Como o 

egresso participou do curso e tem um tempo para absorver os conhecimentos adquiridos a 

opinião desse grupo é importante para avaliar a necessidade de reformulação dos processos 

de criação de cursos novos e os ministrados anteriormente. Aproveitando a mesma lógica 

de análise da questão anterior no que se refere a formação dos servidores e as suas 

expectativas e experiências efetivadas, a questão que quer saber se a cesta de cursos 

ofertados da EGPA atende de forma adequada as expectativas dos servidores, 84,1% dos 

alunos e 61,1% dos egressos afirmaram que sim, no entanto, a resposta do grupo de 

egressos mostra que há quase 40,0% de respostas negativas e que indicam aos gestores dos 

cursos a necessidade de se avaliar os conteúdos das disciplinas e as necessidade de 

ampliação das competências dominadas pelos servidores e da formulação de propostas de 

cursos que induzam a formação de novas competências que conduzam ao elevado nível das 

capacidades individuais e coletivas diante das novas tendências da gestão pública. 

Perguntados se há biblioteca com referências suficientes e atualizadas, 47,7% dos 

alunos e 36,1% dos egressos disseram que não. E se há laboratórios de informática e estão 

funcionando de forma adequada, 61,4% dos alunos e 63,9% dos egressos afirmaram que 

não. No conjunto de itens avaliados pela pesquisa esses dois são os mais frágeis e 

percebidos como negativos para formação dos servidores. Outro item amplia esse conjunto 

de pontos negativos é se a Infraestrutura existente é adequada e favorece ao aprendizado, 

em que 13,6% dos alunos e 22,2% dos egressos apontaram como pontos negativos ao 

processo de ensino-aprendizagem nos cursos da EGPA. 

Professores 

Na percepção dos professores os principais pontos fortes da EGPA para realizar os 

seus cursos estão relacionados ao compromisso da escola com a formação profissional do 

servidor público (96,7%), de que há o compromisso da direção e da coordenação com a 

formação dos alunos (93,3%) e que os currículos atualizados e planos de ensino estão 

adequados (93,3%) conforme Tabela 13. Esse conjunto de itens indicados pelo professores 

mostra o quanto eles percebem que a gestão da EGPA busca se organizar para o 

desenvolvimento de suas atividades e para tal vem desenvolvendo seu planejamento 

estratégico como forma de identificar os problemas atuais, os recursos humanos, físicos, 

organizacionais e de infraestrutura para estabelecer suas ações de futuro e atender as metas 

e a missão da escola. A opinião do professor é valiosa nesse processo pois ela indica como 
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a escola deve se relacionar com os seus stakeholders e interagir com eles para melhor 

execução de suas atividades. 
Tabela 13 – Pontos Fortes e Fracos identificados pelos professores 

Questões Identifica Prof % 

Conhecimento da Missão e do Plano de Desenvolvimento da EGPA 
Não 8 26,70 

Sim 22 73,30 

Compromisso da EGPA com formação profissional do servidor público 
Não 1 3,30 

Sim 29 96,70 

Formação dos servidores públicos adequada às necessidades do Estado 
Não 3 10,00 

Sim 27 90,00 

Há compromisso da Direção e Coordenação com a formação do aluno 
Não 2 6,70 

Sim 28 93,30 

Currículos atualizados e planos de ensino adequados 
Não 2 6,70 

Sim 28 93,30 

Estratégia de comunicação e marketing institucional da EGPA 
Não 6 20,00 

Sim 24 80,00 

Política de relacionamento da EGPA com os egressos 
Não 9 30,00 

Sim 21 70,00 

Atuação administrativa e Financeira dos Coordenadores e diretores da 
EGPA 

Não 6 20,00 

Sim 24 80,00 

Fonte: resultados da pesquisa 

Os resultados da pesquisa mostram que há questões apontadas como pontos fracos e 

que precisam ser corrigidas pela EGPA, entre elas, destaca-se a ausência de uma política 

de relacionamento com egresso, em que 30,0% dos professores não identificam como 

ponto forte. Essa questão pode ser minimizada a partir de ações junto aos Agentes de 

Desenvolvimento e Capacitação – ADC, que é o servidor responsável pela comunicação 

entre a Escola de Governança e os órgãos da administração estadual. 

Entre os pontos fracos há também o fato de 26,7% dos professores afirmarem não 

Conhecer a Missão e o Plano de Desenvolvimento da EGPA. A orientação aos professores 

sobre os elementos essenciais do planejamento estratégico da EGPA deve ser evidenciado 

aos professores quando de sua contratação como forma de sensibiliza-lo da necessidade de 

desenvolver suas necessidades alinhadas com as diretrizes da escola e de como ela 

desenvolve suas ações para alcançar a efetivação de seus objetivos estratégicos. 

Questionados se identificavam a estratégia de comunicação e marketing 

institucional da EGPA como ponto forte, 80,0% dos professores disseram que sim e se a 
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atuação administrativa e Financeira dos Coordenadores e diretores da EGPA também seria 

um ponto forte 80,0% afirmara que sim. Essas porcentagens podem ser elevadas na medida 

em que as ações de comunicação e marketing e de gestão financeira sejam reestruturadas 

de maneira a manter informados os stakeholders de primeira geração da EGPA (Alunos, 

Egressos, Professores, ADCs). 

Qualificação dos pontos fortes e fracos 

Nesta seção pode-se encontrar a qualificação dos itens identificados pelos 

professores e egressos como pontos fortes e fracos da EGPA. Nesta etapa espera-se melhor 

qualificar os itens, na medida em que um item identificado como forte é qualificado como 

forte o que mostra a consistência da resposta, caso contrário, o poder de qualificação fica a 

desejar, comprometendo a análise dos dados. 

Alunos e Egressos 

As questões apontadas como pontos fortes pelos alunos e egressos e que se 

destacam foram: os docentes demonstram ter domínio do conteúdo ministrado em aula, em 

que 72,7% dos alunos e 55,6% dos egressos classificaram como de alta qualificação; Há 

compromisso da Direção e da Coordenação com a formação do aluno, com 65,9% dos 

alunos e 47,2% dos egressos como Alta e 41,7% com de média importância (Ver Tabela 

14). Esses números mostram que, no caso desta última questão, os gestores dos cursos da 

EGPA devem revisar os processos relacionados a execução dessas atividades como forma 

melhorar a imagem da escola junto aos egressos em especial. 

Em relação as questões: Há biblioteca com referências suficientes e atualizadas e 

Há laboratórios de informática e estão funcionando de forma adequada, que são apontadas 

como pontos fracos, tem-se que essas respostas são altamente qualificadas e reforçam a 

necessidade de se alterar essa realidade investindo-se em recursos tecnológicos, físicos e 

organizacionais para adequar a biblioteca aos padrões das instituições de ensino superior e 

tecnológico. A qualificação como alta e média da questão relativa a biblioteca foi indicada 

por 43,3% dos alunos e 47,2% como média pelos egressos; em relação ao laboratório de 

informática, 40,9% dos alunos qualificaram como alta e 44,4% dos egressos como alta e 

41,7% como médio. O nível elevado de qualificação dessas questões indicam a urgência de 

solução dessas questões para que a EGPA tenha condições de atender a sua missão. 

46 



Tabela 14 – Qualificação dos Pontos Fortes identificados pelos alunos e egressos 
Questões Qualificação Aluno % Egresso % 

Os docentes demonstram ter domínio do conteúdo 
ministrado em aulas? 

Alto 32 72,70 20 55,60 
Baixo 0 0,00 5 13,90 
Médio 12 27,30 11 30,60 

Há compromisso da Direção e da Coordenação 
com a formação do aluno? 

Sem resposta 1 2,30 0 0,00 
Alto 29 65,90 17 47,20 
Baixo 0 0,00 4 11,10 
Médio 14 31,80 15 41,70 

A ementa do curso foi ministrada na íntegra? Sem resposta 11 25,00 0 0,00 
Alto 8 18,20 10 27,80 
Baixo 7 15,90 10 27,80 
Médio 18 40,90 16 44,40 

Há biblioteca com referências suficientes e 
atualizadas? 

Sem resposta 20 45,50 0 0,00 
Alto 7 15,90 0 0,00 
Baixo 5 11,40 17 47,20 
Médio 12 27,30 19 52,80 

Há laboratórios de informática e estão funcionando 
de forma adequada? 

Sem resposta 3 6,80 0 0,00 
Alto 18 40,90 16 44,40 
Baixo 0 0,00 5 13,90 
Médio 23 52,30 15 41,70 

A matriz do curso e os recursos pedagógicos 
favorece seu aprendizado? 

Sem resposta 7 15,90 0 0,00 
Alto 19 43,20 7 19,40 
Baixo 1 2,30 5 13,90 
Médio 17 38,60 24 66,70 

A Infraestrutura existente é adequada e favorece ao 
aprendizado? 

Sem resposta 6 13,60 0 0,00 
Alto 19 43,20 14 38,90 
Baixo 2 4,50 3 8,30 
Médio 17 38,60 19 52,80 

A carga horária do curso é adequada e favorece ao 
aprendizado? 

Sem resposta 3 6,80 0 0,00 
Alto 18 40,90 9 25,00 
Baixo 4 9,10 3 8,30 
Médio 19 43,20 24 66,70 

A cesta de cursos ofertados da EGPA atende de 
forma adequada suas expectativas? 

Sem resposta 3 6,80 0 0,00 
Alto 29 65,90 16 44,40 
Baixo 0 0,00 2 5,60 
Médio 12 27,30 18 50,00 

Fonte: resultados da pesquisa 

As questões relacionadas a matriz do curso e os recursos pedagógicos favorece seu 

aprendizado; a Infraestrutura existente é adequada e favorece ao aprendizado; e a carga 

horária do curso é adequada e favorece ao aprendizado apresentam alta qualificação pelos 

alunos e egressos. No entanto, 43,2 dos alunos qualificaram como médio e 66,7%, assim 

como 66,7% dos egressos. Situação idêntica ocorreu com a questão da infraestrutura em 

que 38,6% dos alunos e 52,8% dos egressos classificaram como médio. A matriz de curso 

foi apontado pelos egressos como de média qualificação com 66,7% dos casos. A 

identificação da qualificação da resposta como alta reforça a importância da questão na 
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percepção dos alunos e egressos, bem como, o fato de indicarem como nível médio de 

qualificação desqualifica a indicação inicial de ponto forte e reforça a de ponto fraco. 

Professores 

 Os dados resumidos na Tabela 15 mostram as percepções dos professores sobre os 

pontos identificados como fortes e fracos, em que o compromisso da EGPA com formação 

profissional do servidor público é classificado como alto para 50,0% dos professores e 

como baixo por 26,7% dos entrevistados. Essa qualificação reforça a importância do item 

como ponto forte.  
Tabela 15 – Qualificação dos Pontos Fortes identificados pelos professores 

Questões Qualificação Casos % 
Conhecimento da Missão e do Plano de Desenvolvimento da 
EGPA 

Alto 15 50,00 
Baixo 8 26,70 
Médio 7 23,30 

Compromisso da EGPA com formação profissional do 
servidor público 

Alto 22 73,30 
Baixo 2 6,70 
Médio 6 20,00 

Formação dos servidores públicos adequada às necessidades 
do Estado 

Alto 16 53,30 
Baixo 2 6,70 
Médio 12 40,00 

Há compromisso da Direção e Coordenação com a formação 
do aluno 

Alto 23 76,70 
Baixo 1 3,30 
Médio 6 20,00 

Currículos atualizados e planos de ensino adequados 
Alto 18 60,00 
Baixo 3 10,00 
Médio 9 30,00 

Estratégia de comunicação e marketing institucional da 
EGPA 

Alto 9 30,00 
Baixo 6 20,00 
Médio 15 50,00 

Política de relacionamento da EGPA com os egressos 
Alto 10 33,30 
Baixo 7 23,30 
Médio 13 43,30 

Atuação administrativa e Financeira dos Coordenadores e 
diretores da EGPA 

Alto 13 43,30 
Baixo 7 23,30 
Médio 10 33,30 

Fonte: resultados da pesquisa 

 As questões há compromisso da Direção e Coordenação com a formação do aluno e 

currículos atualizados e planos de ensino adequados foram as apontadas como pontos 

fortes para EGPA, em que a primeira foi classificada como de alta qualificação, 76,7%, 

enquanto a segunda foi de 60,0%.  

 Na questão de formação dos servidores públicos adequada às necessidades do 

Estado 53,3% dos professores classificaram como de alta qualificação e 40,0% como de 

média, isso mostra que, apesar de ter uma porcentagem alta há um balanceamento exercido 
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pela questão das necessidade de formação dos órgãos do estado em atender as demandas 

exigidas pelos órgãos. 

Avaliação das oportunidades 

Alunos e egressos 

Quando solicitado ao entrevistado (Aluno e Egresso) identificar quais itens ele entendia 

como oportunidades para que as suas habilidades e competências pudessem ser utilizadas em prol 

da melhoria do serviço público e por isso ele se dispôs a participar dos serviços ofertados pela 

EGPA (cursos rápidos, pós-graduação, palestras, seminários, workshop), quase a totalidade deles 

afirmou que a participação nos cursos cria ou criaram oportunidades para que ele melhorasse a 

qualidade das atividades funcionais buscando a eficácia/efetividade – OP6, conforme resumido no 

Quadro 6. 

O processo de Regionalização da Gestão Pública Estadual – PF8 é visto como uma 

oportunidade pelo fato da descentralização da gestão administrativa do Estado ser algo necessário 

para que os serviços públicos sejam alocados de forma mais eficiente e os mecanismos de 

monitoramento e avaliação dos programas implantados pelas secretarias conforme definido nos 

Planos Plurianuais (PPA) se tornem efetivos. 

Quadro 6 – Itens identificados como Oportunidades – Alunos e Egressos 
Identifica como Oportunidade Contagem % 

OP6 - Melhorar a qualidade das atividades funcionais buscando a 
eficácia/eficiência. 

79 99,00 

OP4 - Mobilidade na carreira ou em outros setores da instituição. 62 78,00 
OP8 - O processo de Regionalização da Gestão Pública Estadual. 58 76,00 
OP2 - Habilitado(a) a ocupar cargo Comissionado. 60 75,00 
OP3 - Habilitado(a) à seleção de Programas de Especialização e Mestrado. 60 75,00 
OP1 - Progressão profissional na carreira. 56 70,00 
OP9 - A implementação dos Conselhos Regionais de Governo. 54 68,00 
OP7 - A implementação da Política estadual de Socioeconomia. 53 66,00 
OP5 - Busca por uma atividade profissional remunerada na iniciativa privada. 46 58,00 

Fonte: Resultados da pesquisa 

Após a distribuição das oportunidades identificadas pelos Alunos e Egressos, de 

acordo com a frequência de ocorrência, foi avaliado o grau de qualificação do item 

conforme resumido no Quadro 7, em que a oportunidade com maior proporção - OP6 foi 

classificada como sendo de Alto ou Médio nível representando 99,0%. Esse resultado 

mostra a elevada aderência entre o item identificado como oportunidade e a qualificação 

dele e que os entrevistados veem que podem melhor a qualidade das suas atividades desde 

que sejam estimulados pelos gestores públicos. 

49 



 

 A oportunidade relacionada ao processo de regionalização da gestão administrativa 

– OP8 apresenta forte aderência entre a identificação e a qualificação desse item mostrando 

que os entrevistados enxergam na descentralização oportunidades de novas experiências e 

para isso buscaram as atividades proporcionadas pela EGPA para que elevassem o nível de 

domínio das competências pessoais e de suas habilidades. 

Quadro 7 – Qualificação dos itens identificados como Oportunidades – Alunos e Egressos 

Item 
Se você identifica que sim, qualifique 

Alto Baixo Médio 
Contagem % Contagem % Contagem % 

OP1 30 43,00 14 20,00 25 37,00 
OP2 38 53,00 11 15,00 23 32,00 
OP3 31 46,00 7 10,00 29 44,00 
OP4 27 38,00 9 12,00 36 50,00 
OP5 20 31,00 18 28,00 27 41,00 
OP6 50 66,00 1 1,00 25 33,00 
OP7 20 30,00 8 12,00 39 58,00 
OP8 20 30,00 12 17,00 38 53,00 
OP9 14 20,00 16 23,00 40 57,00 

Fonte: Resultados da pesquisa 

 As oportunidades OP7 e OP9 relacionadas a política de socioeconomia para o 

Estado também e indica pelos entrevistados como oportunidade, porém, 12,0% e 23,0%, 

respectivamente classificam elas como de baixa qualificação, com efeito tem-se a redução 

da aderência entre a identificação e a qualificação, o que pode ser explicado, em parte, pelo 

fato da gestão pública ainda não se estruturar para que a política de socioeconomia se torne 

realidade. 

Professores 

No conjunto de oportunidades listadas no Quadro 10, os professores foram 

unânimes em afirmar que a formação de uma governança compartilhada para orientar a 

promoção do desenvolvimento sustentável do Estado é a grande oportunidade para EGPA, 

pois a partir das ações da escola pode-se capacitar gestores e líderes que farão a gestão 

pública ancorada nos princípios da gestão por resultado e orientarão a elaboração e 

implementação de um planejamento estratégico que conduza a criação de valor público 

para os cidadãos. 
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Quadro 10 – Itens identificados como Oportunidades - Professores 
Identifica como Oportunidade Contagem % 

OPP2 - O desafio da formação de servidores para uma governança compartilhada 30 100,0 
OPP3 - O desafio da formação de servidores para o desenvolvimento sustentável do 
Estado 30 100,0 

OPP4 - O processo de Regionalização da Gestão Pública Estadual 29 97,0 
OPP1 - A implementação da Política estadual de Socioeconomia 22 73,0 
OPP5 - A implementação dos Conselhos Regionais de Governo 21 70,0 

Fonte: Resultados da pesquisa 

O item de oportunidade com maior aderência entre a identificação e a qualificação é o 

relacionado ao desafio da formação de servidores para o desenvolvimento sustentável do Estado – 

OPP2, essa convergência mostra o quanto os professores acreditam que a EGPA tem papel 

fundamental nesse processo de formação de servidores para promover as práticas de gestão 

ancoradas na tecnologia da informação e em processos inovativos que possibilitem desenvolver a 

gestão em todo o território do estado e fazer emergir um sistema de governança pública em que o 

estado seja capaz de estabelecer e coordenar as prioridades dos vários atores, atuando menos como 

interventor e mais como regulador e mediador. 

Quadro 11 – Qualificação dos itens identificados como Oportunidades - Professores 

Item 

Se você identifica que sim, qualifique 

Alto Baixo Médio 

Contagem % Contagem % Contagem % 

OPP1 12 40,0 8 27,0 10 33,0 
OPP2 15 50,0 3 10,0 12 40,0 
OPP3 19 63,0 4 13,0 7 24,0 
OPP4 16 53,0 6 20,0 8 27,0 
OPP5 10 33,0 10 33,0 10 34,0 

Fonte: Resultados da pesquisa 

Os itens OPP1 e OPP5 relacionados a implementação da Política estadual de 

Socioeconomia e dos Conselhos Regionais de Governo apresentam baixa aderência entre a 

identificação e a qualificação, o que mostra a falta de entendimento sobre essa política 

pública intencionada pelo estado para viabilizar a descentralização e a melhor alocação dos 

recursos públicos e a utilização dos recursos naturais 
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REFERENCIAL ESTRATÉGICO 
Nesta seção apresentamos a Missão, Visão, Valores e Princípios estabelecidos pela 

EGPA para desenvolver as atividades de formação e capacitação de servidores públicos 

nos níveis de aperfeiçoamento, ensino e pesquisa. 

MISSÃO 

Propor e executar políticas públicas de formação e desenvolvimento de pessoas e produção 

de conhecimento para o fortalecimento da capacidade de governança pública, visando 

progresso social do Estado do Pará. 

VISÃO 

Ser referência em Governança Pública visando progresso social do Estado do Pará. 

VALORES 

São princípios éticos norteadores das ações das condutas de servidores da EGPA. Pretende-
se com isso apresentar aspectos relacionados a estrutura, cultura e as práticas de gestão. 

a. Foco no servidor público;
b. Transparência;
c. Ética;
d. Cooperação;
e. Cidadania;
f. Inovação;
g. Economicidade
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
Os Objetivos Estratégicos (OE) são os resultados quantitativos e qualitativos a 

serem alcançados pela EGPA no período definido, de forma a atender a missão e a 

realização da visão da escola. Cada OE é composto de um conjunto de Indicadores que 

visam medir os resultados dos OE, ou seja, até que ponto esses objetivos serão atingidos. A 

cada Indicador são atribuídas Metas a serem alcançadas no período de execução deste PEI. 

Para que as metas sejam atingidas é preciso definir as Iniciativas necessárias para o 

atingimento delas – essas iniciativas foram listadas pelos colaboradores de cada 

coordenação da EGPA na etapa de identificação das barreiras e proposições de soluções, e 

na elaboração da Matriz SWOT. 

Nesta etapa do PEI utilizaremos a metodologia definida como Balanced Scorecard 

(BSC) orientada para o setor púbico ou instituições sem fins lucrativos. O BSC é uma 

potente ferramenta de planejamento estratégico, em que a organização define suas metas e 

estratégias, e um conjunto de indicadores que avaliam o quanto da meta foi alcançado. 

Esses indicadores são importantes para que a EGPA possa acompanhar as atividades 

definidas e a necessidade de ajustes no decorrer dos anos. A partir dos resultados do BSC 

será possível definir o Mapa Estratégico da EGPA. 

O sentido de criar valor aqui empregado é saber se, após a participação na 

atividade realizada pela EGPA, o participante percebe que suas habilidades, competências 

e capacidades foram ampliadas e utilizadas para melhor desenvolver sua atividade final de 

atendimento ao cidadão, de forma direta ou indireta. 

No modelo BSC aplicado a organização pública e as sem fins lucrativos são 

definidas cinco perspectivas dos objetivos estratégicos: 
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Quadro 12 –Descrição das Perspectivas dos Objetivos Estratégicos 
Perspectiva Descrição 

Resultado 

Refere-se ao objetivo da EGPA no contexto maior 
formado pelos órgãos que congregam a gestão 
pública estadual. Procura responder a seguinte 
questão: 
Qual o valor público gerado pela EGPA à gestão 
pública estadual e ao cidadão? 

Clientes 

Está ligada as expectativas dos usuários da escola. 
Procura responder a seguinte questão: 
Como a EGPA é vista pelos seus usuários? 
Neste caso entende-se por clientes da EGPA – 
alunos, egressos, professores, prestadores de 
serviços e gestores públicos. 

Financeira 

Refere-se a gestão financeira proveniente de 
movimentações de créditos orçamentários da EGPA 
e de repasses de outras unidades gestoras e no foco 
sobre a gestão dos custos. Procura responder a 
seguinte questão: 
Como adicionar valor para os clientes dentro de 
um limite de custo suportável pela EGPA? 

Processos Internos 

Refere-se aos macroprocessos, que são os meios 
pelos quais a escola reúne os grupos de atividades 
para criar valor e cumprir a missão. Procura 
responder a seguinte questão: 
Quais são os macroprocessos-chave na EGPA? 

Sustentação 

Refere-se aos recursos disponíveis na EGPA para 
realizar suas atividades e cumprir a missão da 
escola. Procura responder a seguinte questão: 
Quais são as habilidades, competências e a 
infraestrutura necessárias a EGPA? 

Fonte: os autores 
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MAPA ESTRATÉGICO 
Quadro 13 – Mapa estratégico 

VISÃO Ser referência em Governança Pública visando progresso social do Estado do Pará. 

MISSÃO Propor e executar políticas públicas de formação e desenvolvimento de pessoas e produção de 
conhecimento para o fortalecimento da capacidade de governança pública, visando progresso 

social do Estado do Pará. 

RESULTADOS 14. Agregar valor à EGPA, por meio dos
serviços prestados pela escola as instituições 
públicas estaduais da administração direta e 
indireta. 

15. Criar valor à EGPA a partir da criação de
ferramentas de gestão administrativas, pedagógicas e 
de marketing utilizando recursos de tecnologia 
digital. 

CLIENTES 11. Elevar o nivel de satisfação 
dos alunos/egressos/professores 
que participaram de cursos 
promovidos pela EGPA. 

12. Elevar o nivel de 
relacionamento da EGPA 
com órgão públicos, alunos,
egressos e professores.

13. Atualizar a ofertar de cursos 
e atividades de qualificação,
aperfeiçoamento, pós-
graduação e valorização do
servidor públicos.

FINANCEIRA 8. Elevar o valor do orçamento da
EGPA. 

9. Plano de redução dos 
custos da EGPA. 

10. Plano de captação de 
recursos da EGPA.

PROCESSOS 
INTERNOS  

5. Aumentar o uso dos Sistemas 
de Informações disponíveis na 
EGPA. 

6. Aperfeiçoar a gestão 
administrativa e pedagógica
da EGPA.

7. Elaborar mapeamento de 
processos e fluxogramas da
EGPA.

SUSTENTAÇÃO 1. Elevar o nível das 
competências 
individuais e coletivas 
dos servidores da 
EGPA 

2. Reestruturar o setor
de Tecnologia da
Informação (TI).

3. Reestruturar a 
Política de Ensino a 
Distância (EAD) da
EGPA. 

4. Ampliar o 
número de 
servidores da
EGPA. 

VALORES Foco no servidor público; Transparência; Ética; Cooperação; Cidadania; Inovação; Economicidade 
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INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 
PERSPECTIVA SUSTENTABILIDADE 

Quadro 14 – Objetivo Estratégico 1 
O.E.1: Descrição 

Elevar o nível das competências individuais e coletivas 
dos servidores da EGPA 

Desenvolver ações com o intuito de elevar o nível das habilidades, competências e atitudes necessárias ao bom 
desempenho das atividades da RGPA 

Indicadores Metas 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Ind_1.1: Plano de Gestão por competências - Elaborado 
100%-Jun 

Ind_1.2: Percentual do Plano de Gestão por 
competências executado 25% -Dez 50% -Dez 75% -Dez 100%-Dez 

Iniciativas – Referência nas Metas de Barreiras e soluções/ Matriz SWOT 

Inic.1.1: Implementação da gestão por competências - iniciativas ancoradas nas barreiras com código (IN7; IN31; IN44; IN137); Ponto Forte 4; OP6. 

Quadro 15 – Objetivo Estratégico 2 
O.E.2: Descrição 

Reestruturar o setor de Tecnologia da Informação (TI) Dotar a EGPA da estrutura de Tecnologia da Informação necessária ao bom desempenho das atividades. 

Indicadores 
Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Ind.2.1: Plano de reestruturação da TI - Elaborado 100%-Mar 
Ind.2.2: Percentual do Plano de reestruturação da TI 50% - Dez 100% -Dez 

Iniciativas – Referência nas Metas de Barreiras e soluções/ Matriz SWOT 
Inic.2.1: Implementação do Plano de reestruturação da TI - iniciativas ancoradas nas barreiras com código (IN3; IN24; IN35; IN41; IN68; IN79; IN98; IN101; IN102; IN117; IN134; 
IN135; IN136; IN145); Ponto Fraco 6; FF5 
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Quadro 16 – Objetivo Estratégico 3 
O.E.3: Descrição 

Reestruturar a Política de Ensino a Distância (EAD) da 
EGPA Elaborar política de EAD da EGPA com a produção de material pedagógico e a disponibilidade de cursos ofertados 

Indicadores 
Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Ind.3.1: Plano de reestruturação do EAD - Elaborado 100%-Mar 

Ind.3.2: Porcentual do Plano de reestruturação do EAD 
executado 100%-Dez 

Iniciativas – Referência nas Metas de Barreiras e soluções/ Matriz SWOT 
Inic.3.1: Implementação do Plano de reestruturação da TI - iniciativas ancoradas nas barreiras com código (IN1; IN134; NI135; NI136; NI145; IN150) e Oportunidade 4. 

Quadro 17 – Objetivo Estratégico 4 
O.E.4: Descrição 

Ampliar o número de servidores da EGPA Prover a ampliação do quadro funcional. 

Indicadores 
Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Ind.4.1: Projeto de realização de concurso público - 
Elaborado 100% -Dez 

Ind.4.2: Projeto do Plano de Cargos e Salários -  
Elaborado 50% -Dez 100% -Dez 

Iniciativas – Referência nas Metas de Barreiras e soluções/ Matriz SWOT 
Inic.4.1: Implementação do Plano de reestruturação da TI - iniciativas ancoradas nas barreiras com código (IN5; IN14; IN31; IN42; IN58; IN77; IN114); Ponto Forte 4. 
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PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS 

Quadro 18 – Objetivo Estratégico 5 
O.E.5:  Descrição 
Aumentar o uso dos Sistemas de Informações disponíveis 
na EGPA 

Promover ações administrativas, pedagógicas e de comunicação interna para elevar o uso dos sistemas de 
informações disponíveis na EGPA e com isso aumentar a satisfação dos colaboradores. 

Indicadores 
Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Ind.5.1: Realizar diagnóstico nos sistemas disponíveis na 
EGPA – elaborado 100%-Mar         
Ind.5.2: Plano de adequação e expansão dos Sistemas de 
Informações utilizados pela EGPA 100% - jun         
Ind.5.3: Porcentual de execução do Plano de adequação 
e expansão dos Sistemas de Informações da EGPA  25% - Dez 50% - Dez 75% - Dez 100%-Dez      

 
Iniciativas – Referência nas Metas de Barreiras e soluções/ Matriz SWOT 

Inic.5.1: Plano de adequação e expansão dos sistemas de informações - iniciativas ancoradas nas barreiras com código (IN36, IN38, IN43, IN97, IN98, IN101, IN105, IN137). 
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Quadro 19 – Objetivo Estratégico 6 
O.E.6: Descrição 

Aperfeiçoar a gestão administrativa e pedagógica da 
EGPA. 

Aumentar a eficiência e eficácia dos serviços prestados pela EGPA a partir da implementação de ações relacionadas a 
automatização de processos administrativos e pedagógicos. 

Indicadores 
Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Ind.6.1: Plano de aperfeiçoamento da gestão 
administrativa e pedagógica da EGPA 100% - Jun 

Ind.6.2: Porcentual de execução do Plano de 
aperfeiçoamento da gestão administrativa e pedagógica 
da EGPA. 

25% - Dez 50% - Dez 75% - Dez 100% -Dez 

Ind.6.3: Percentual do Número de soluções criadas para 
processos de relacionamento interno e externo. 20%- Dez 40%- Dez 60%- Dez 80%- Dez 100%- Dez 

Iniciativas – Referência nas Metas de Barreiras e soluções/ Matriz SWOT 

Inic.6.1: Implementação do Plano de aperfeiçoamento da gestão - iniciativas ancoradas nas barreiras com código (IN105, IN137) 
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Quadro 20 – Objetivo Estratégico 7 
O.E.7: Descrição 

Elaborar mapeamento de processos e fluxogramas da 
EGPA. 

Proporcionar aos gestores da EGPA a visão geral e detalhada dos processos e controles para análise dos resultados. 

Indicadores Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Ind.7.1: Elaborar Plano de mapeamento e fluxos de 
processos internos e externos considerando a 
integração das atividades. 

100%-Jun 

Ind.7.2: Porcentual de execução do Plano de 
mapeamento e fluxos de processos internos e externos 
considerando a integração das atividades. 

25% - Dez 50% - Dez 75% - Dez 100%-Dez 

Iniciativas – Referência nas Metas de Barreiras e soluções/ Matriz SWOT 

Inic.7.1: Implementação do Plano de mapeamento e fluxograma de processos - iniciativas ancoradas nas barreiras com código (IN59, IN62, IN64; IN90, IN96). 
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PERSPECTIVA FINANCEIRA 

Quadro 21– Objetivo Estratégico 8 
O.E.8: Descrição 

Elevar o valor do orçamento da EGPA Desenvolver ações que levem a elevação do valor orçamentário da EGPA a partir de movimentações de créditos 
orçamentários e de repasses de outras unidades gestoras. 

Indicadores 
Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Ind.8.1: Plano de execução orçamentária da EGPA – 
Elaborado 100% - Jun 

Ind.8.2: Porcentual do Plano de execução orçamentária 
da EGPA executado 20% - Dez 30%-Dez 40%-Dez 50%-Dez 60%-Dez 70%-Dez 80% - Dez 90% - Dez 100%-Dez 

Iniciativas – Referência nas Metas de Barreiras e soluções/ Matriz SWOT 

Inic.8.1: Implementação do Plano de execução orçamentária- iniciativas ancoradas nas barreiras com código (IN21; IN26; IN44; IN137) 
Inic.8.2: Implementação do Plano de captação de recursos - iniciativas ancoradas nas barreiras com código (IN21; IN26; IN44; IN137) 
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Quadro 22– Objetivo Estratégico 09 

O.E. 09: Descrição 

Plano de redução dos custos da EGPA. Desenvolver ações que levem a redução da estrutura de custos da EGPA a partir do monitoramento dos principais 
itens de custos. 

Indicadores 
Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Ind.10.1: Plano de redução dos custos da EGPA – 
Elaborado. 100% -Jun 

Ind.10.2: Percentual de execução do Plano de redução de 
custos da EGPA. 20% - Dez 30%-Dez 40%-Dez 50%-Dez 60%-Dez 70%-Dez 80% -Dez 90% -Dez 100%-Dez 

Iniciativas – Referência nas Metas de Barreiras e soluções/ Matriz SWOT 

Inic.10.1: Implementação do Plano de redução de custos - iniciativas ancoradas nas barreiras com código (IN97; IN152) 

Quadro 23– Objetivo Estratégico 10 

O.E.10: Descrição 
Plano de captação de recursos da EGPA. Desenvolver plano para captação de recursos que levem a redução da estrutura de custos da EGPA a partir do 

monitoramento dos principais itens de custos. 
Indicadores Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Ind.9.1: Plano para captação de recursos da EGPA – 
Elaborado 

100%-Mar 

Ind.9.2: Porcentagem de execução do Plano de captação 
de recursos da EGPA. 

20%-Dez 30%-Dez 40%-Dez 50%-Dez 60%-Dez 70%-Dez 80%- Dez 90% -Dez 100%-Dez 

Iniciativas – Referência nas Metas de Barreiras e soluções/ Matriz SWOT 

Inic.9.1: Implementação do Plano de redução de custos - iniciativas ancoradas nas barreiras com código (IN97; IN152) 
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PERSPECTIVA DO CLIENTE 

Quadro 24 – Objetivo Estratégico 11 
O.E.11: Descrição 

Elevar o nível de satisfação dos  
alunos/egressos/professores que participaram de cursos 
promovidos pela EGPA. 

Promover ações administrativas, pedagógicas e de marketing que elevem a satisfação dos alunos, professores e 
egressos da EGPA. 

Indicadores 
Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Ind.11.1: Elaborar política de acessibilidade da EGPA – 
Elaborado. 100%-Jun 

Ind.11.2: Percentual de execução da política de 
acessibilidade. 50%- Dez 75%-Dez 100%-Dez 

Ind.11.3: Criar sala de convivência. 100%-Jun 

Iniciativas – Referência nas Metas de Barreiras e soluções/ Matriz SWOT 

Inic.11.1: Implementação da Política de acessibilidade - iniciativas ancoradas nas barreiras com código (IN45; IN85; IN87; IN118; IN129; IN130; IN151); Ponto Fraco 1 

Inic.11.2: Implementar sala de convivência - iniciativas ancoradas nas barreiras com código (IN45; IN88; IN150); Ponto Fraco 1 
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Quadro 25– Objetivo Estratégico 12 
O.E.12: Descrição 

Elevar o nível de relacionamento da EGPA com órgão 
públicos, alunos, egressos e professores. 

Desenvolver ações de marketing de relacionamento com instituições, alunos, professores e egressos como forma de 
ampliar o conhecimento sobre a EGPA. 

Indicadores 
Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Ind.12.1: Elaborar plano de relacionamento da EGPA com 
alunos, egressos e professores  100%-Jun 

Ind.12.2: Porcentagem de execução do plano de 
relacionamento da EGPA com alunos, egressos e 
professores  

20% Dez 40% - Dez 60% - Dez 80% - Dez 100% Dez 

Iniciativas – Referência nas Metas de Barreiras e soluções/ Matriz SWOT 

Inic.12.1: Plano de Relacionamento da EGPA - Marketing - iniciativas ancoradas nas barreiras com código (IN2; IN17; IN107; IN108; IN51; IN52; IN73; IN81; IN115), Ponto Fraco 3, 
5. 
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Quadro 26– Objetivo Estratégico 13 
O.E.13: Descrição 

Atualizar a ofertar de cursos e atividades de qualificação, 
aperfeiçoamento, pós-graduação e valorização do 
servidor público. 

Desenvolver plano atualizado de cursos e atividades de qualificação, aperfeiçoamento, pós-graduação e valorização 
do servidor público como forma de ampliar as capacidades, competências e o valor de cada servidor. 

Indicadores 
Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Ind.13.1: Elaborar plano atualização de cursos e 
atividades ofertadas pela EGPA. 100% - Jun 

Ind.13.2: Porcentagem do plano de atualização de cursos 
e atividades ofertadas pela EGPA. 20% - Dez 40% - Dez 60% - Dez 80% - Dez 100% -Dez 100% -Dez 100% -Dez 100% -Dez 100% -Dez 

Ind.13.3: Elaborar plano de atividades relacionadas a 
Valorização do Servidor 100% - Jun 

Ind.13.4: Porcentagem de atividades executadas pela 
EGPA. 20% - Dez 40% - Dez 60% - Dez 80% - Dez 100% -Dez 100% -Dez 100% -Dez 100% -Dez 100% -Dez 

Iniciativas – Referência nas Metas de Barreiras e soluções/ Matriz SWOT 

Inic.13.1: Plano de Relacionamento da EGPA - Marketing - iniciativas ancoradas nas barreiras com código (IN2; IN17; IN107; IN108; IN51; IN52; IN73; IN81; IN115), Ponto Fraco 3, 
5. 
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PERSPECTIVA RESULTADOS 

Quadro 27– Objetivo Estratégico 14 
O.E.14: Descrição 

Agregar valor à EGPA, por meio dos serviços prestados 
pela escola as instituições públicas estaduais da 
administração direta e indireta.  

Promover ações administrativas, pedagógicas e de marketing que elevem a percepção do valor criado pela EGPA 
junto aos usuários internos e aos alunos, egressos e professores. 

Indicadores 
Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Ind.14.1: Elaborar metodologia para realizar processos 
avaliativos dos cursos realizados pela EGPA - Elaborado 100% - Jun 

Ind.14.2: Percentual de execução dos processos avaliativos 
segundo as atividades. 100% - Dez 100%-Dez 100% - Dez 100% - Dez 100% - Dez 100% - Dez 100% - Dez 100% - Dez 100% - Dez 

Iniciativas – Referência nas Metas de Barreiras e soluções/ Matriz SWOT 

Inic.14.1: Elaboração de metodologia do processo avaliativo - iniciativas ancoradas nas barreiras com código - (IN4, IN62, IN109, IN117). 
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Quadro 28– Objetivo Estratégico 15 
O.E.15: Descrição 

Criar valor à EGPA a partir da criação de ferramentas de 
gestão administrativas, pedagógicas e de marketing 
utilizando recursos de tecnologia digital. 

Entregar aos alunos, egressos e professores produtos digitais que contribuem no aprendizado e na transformação de 
suas atividades finais nas instituições criando valor público ao cidadão. 

Indicadores 
Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Ind.15.1: Plano de criação de produtos tecnológicos 
digitais a ser entregue a alunos, egressos e professores da 
EGPA – Elaborado 

100% - Jun 

Ind.15.2: Percentual de execução do plano de criação de 
produtos tecnológicos digitais a ser entregue a alunos, 
egressos e professores da EGPA. 

25% - Dez 50%-Dez 75% - Dez 100% - Dez 

Iniciativas – Referência nas Metas de Barreiras e soluções/ Matriz SWOT 

Inic.15.1: Elaboração de metodologia do processo avaliativo - iniciativas ancoradas nas barreiras com código - (IN93, IN101, IN102, IN136). 
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IDENTIFICAÇÃO DE RISCO 
Quadro 29 – Riscos, impactos e estratégias de mitigação continua 

Risco Probabilidade Impacto Estratégia Iniciativas relacionadas 

R1. Instabilidade econômica Alta Alto Transferir Não existe 

R2. Infraestrutura física Média Alto Mitigar 
OE2: Iniciativas, 35, 41, 101, 102 e 

117, 150 e Ponto Fraco 6 

R3. Contingenciamento orçamentário Alta Alto Mitigar 

OE11: Iniciativas 21, 152 

OE12:Iniciativas 26 

OE13:Iniciativas 21 e 5 

R4. Quantitativo de pessoal Alta Alto Mitigar OE4: Iniciativas 14 e 77 

R5. Mudanças na Legislação da EGPA Alta Alto Mitigar OE7: Iniciativas 59 e 64, 

R6. Estrutura de governança inadequada Média Alto Mitigar 

OE1: Iniciativas 7 e 31 

OE5: Iniciativas 38 e 43 

OE7: Iniciativas 96 

R7. Reconhecer o EAD e a TI como estratégicos para EGPA Alta Alto Mitigar 

OE2: Iniciativas 35 e 79 

OE3: Iniciativas 14 e 114 

OE14: Iniciativas 62 e 109 

OE15: Iniciativas 93 e 136 

R8. Ausência de avaliação dos cursos ofertados pelos egressos Média Médio Mitigar OE8: Iniciativas 48 e 150 

R9. Estrutura física da Biblioteca e ausência de biblioteca virtual. Média Médio Mitigar OE10: Iniciativas 53 e 64 
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Quadro 29 – Riscos, impactos e estratégias de mitigação 
Risco Probabilidade Impacto Estratégia Iniciativas relacionadas 

R10. A cesta de cursos ofertados pela EGPA deve refletir a demanda dos órgãos para 

servidores com domínios de competências necessárias. 
Média Alto Mitigar 

OE8: Iniciativas 88 e 150 

OE9: Iniciativas 53 e 65  

OE10: Iniciativas 64 

R11. Estratégia de comunicação e marketing institucional da EGPA Média Média Mitigar 
OE14: Iniciativas 4 

OE15: Iniciativas 93 

R12. Política de relacionamento da EGPA com os egressos Média Média Mitigar 
OE8: Iniciativas 107 

OE9: Iniciativas 140 

R13. Novos recursos pedagógicos que favoreçam o aprendizado Média Alto Mitigar OE6: Iniciativas 105, 137 
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FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 
Diante dos objetivos estratégicos estabelecidos e das ações para a efetiva realização 

deles, conforme apresentado no PEI da EGPA 2020-2028, tem-se que para atingir a visão 

de futuro alguns deles são imperativos. No entanto, alguns aspectos podem ser 

classificados como fatores críticos para que a EGPA alcance seus objetivos e realize a sua 

missão e visão, entre as ações destacadas pode-se destacar as seguintes: 

1. O PEI ser chancelado e patrocinado pela Direção Geral da EGPA e seus diretores de

área.

2. Comprometimento de todos os servidores da EGPA com a execução deste planejamento.

3. Estrutura de governança adequada para acompanhar as realizações das metas dos

indicadores – comitê estratégico de acompanhamento das metas do PEI.

4. Monitoramento e avaliação contínua das metas dos indicadores dos Objetivos

Estratégicos e apresentação ao comitê estratégico de acompanhamento.

5. Lei de criação e Regimento Interno da EGPA devem ser revisados no curto prazo para

que a nova estrutura viabilize as ações estratégicas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Estratégicos em Governança Pública 

(CEPPE) da Diretoria do Instituto de Formação Profissional e Superior (DISEG), da Escola 

de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA), em parceria com o Núcleo de 

Planejamento (NPLAN) coordenou a elaboração do Planejamento Estratégico Institucional 

(PEI) da EGPA para o período 2020 – 2028. 

A construção do PEI - 2020-2028 foi resultado da colaboração de funcionários, 

diretores, assessores, alunos, egressos, professores, secretários e prestadores de serviços 

terceirizados que se dispuseram a contribuir com suas percepções e perspectivas da EGPA 

nos próximos 10 anos. A inclusão desses grupos contribuiu para elevar a quantidade e a 

qualidade da informação produzida e que orientou a formulação dos Objetivos Estratégicos 

e do Mapa Estratégico da EGPA. A identificação adequada desses grupos possibilitou 

maior troca de informações sobre fluxos de processos e produtos, assim como a produção 

de conhecimento. Esse fluxo de informações proporciona a instituição o amadurecimento 

de suas ações e orientou a formulação do PEI. 

Na etapa de identificação das forças e fraquezas foram feitos dois levantamentos, 

em que os resultados se complementam, uma vez que foram dois grupos distintos os 

servidores da EGPA e seus colaboradores, e os alunos, egressos e professores que são 

atores importantes para que as informações dos últimos sejam analisadas pelos primeiros. 

Na percepção dos funcionários os principais pontos fracos referem-se a estrutura física, 

falta de sistema informatizado para fazer a gestão dos cursos, falta da estratégia de 

comunicação e divulgação, assim como a avaliação dos egressos. Enquanto, os alunos, 

egressos e professores reforçam as indicações sinalizando que os laboratórios de 

informática devem ser mais bem estruturados, o acesso ao acervo da biblioteca deve ser 

ampliado, a necessidade de uma biblioteca virtual para atender aos cursos à distância. Com 

relação aos pontos fortes os que mais se destacam são: a credibilidade da EGPA, a 

qualidade de seus cursos e professores e o quadro de servidores técnicos. Porém, fica a 

desejar a atuação administrativa e financeira da escola e a ausência de relacionamento com 

o egresso.

As principais ameaças identificadas pelos servidores e colaboradores externos 

foram a preocupação com os fatores subjacentes a redução da demanda de servidores 

qualificados pela escola, o que pode ser comprovado pelos números de registros do núcleo 

de planejamento para o ano de 2012 com 23.957 servidores, e em 2017, esse número reduz 
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para 14.678. Um dos fatores de explicação dessa redução é apontado pelos funcionários 

como sendo a falta de planejamento dos órgãos na programação de uso dos recursos de 

programas de formação de habilidades e competências previstas no Plano Plurianual (PPA) 

desses órgãos. 

No que se refere às oportunidades, a ampliação da oferta de cursos na modalidade a 

distância é o consenso entre os grupos pesquisados, no entanto, esse é o maior desafio da 

EGPA, pois requer a definição e implantação de uma política de ensino a distância para 

escola. Com efeito, tem-se a possibilidade de ampliar o número de servidores participando 

de cursos de pós-graduação stricto sensu e o nível das competências individuais e 

coletivas, entendendo-se que a competência é uma combinação de habilidades, de natureza 

institucional, coletiva e individual, que promovem o conhecimento e orientam as atitudes - 

tomada de decisão – com o objetivo de criar valor às organizações. 

Os resultados da pesquisa de opinião junto aos alunos, egressos e professores com o 

objetivo de identificar os pontos fortes e fracos da EGPA mostram que ações de 

consertamento devem ser planejadas e executadas como forma de melhorar a percepção 

dos stakeholders de primeira ordem da EGPA sobre a avaliação de aspectos relacionados a 

recursos humanos, físicos, tecnológicos e de gestão organizacional e operacional dos 

cursos ofertados pela escola. 

A questão central relacionada aos recursos físicos e de tecnologia de informação 

requer ação imediata para reconfigurar os espaço físico da biblioteca e dotá-la de recursos 

tecnológicos que possibilitem o acesso aos alunos a bibliotecas virtuais disponibilizadas 

por outras instituições governamentais das demais esferas de governo. A urgência de 

reconfigurar os laboratórios de informática se justifica para que a EGPA possa se inserir no 

contexto da modernidade da gestão pública e de processos inovativos para gestão 

organizacional e operacional, de maneira a ofertar aos alunos e professores espaços e 

recursos pedagógicos adequados a eficaz transferência de conhecimento que ocorre nos 

encontros com os alunos.  

Neste sentido, cabe também a necessidade de se estabelecer uma política de ensino 

a distância da EGPA estratégia central para ampliar o atendimento das demandas e inserir a 

escola no contexto das gestões inovativas de governo e melhorar a capacidade de gestão 

das instituições públicas. 

Por fim a EGPA deve revisar suas estratégias de relacionamento com os ADCs, 

pois essa rede de colaboradores da escola, se bem governada, tem potencial expressivo de 
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divulgar as ações e retroalimentar o planejamento de curto prazo, além de reorientar a 

alocação dos recursos e cursos com o objetivo de atender a demanda dos diferentes órgãos 

da administração pública.  

Em síntese, os pontos fortes e fracos identificados e qualificados indicam que a 

EGPA deve apostar na elaboração do seu planejamento estratégico de médio e longo prazo 

como forma organizar as suas ações de consertamento interno e de promoção dos produtos 

e serviços ofertados pela EGPA aos servidores públicos e órgão da administração direta e 

indireta. 

Diante dessas informações, produzidas e sistematizadas pelas pesquisas, os 

coordenadores do PEI da EGPA enunciaram 15 Objetivos estratégicos que devem ser 

perseguidos para que a EGPA alcance seus compromissos futuros. Assim como foram 

enunciados 13 Riscos com a probabilidade, nível de impacto e o que deve ser considerado 

como estratégia de mitigação para eliminar a possibilidade de incerteza da ação. Ademais, 

foram listados os fatores críticos de sucesso para que as ações definidas no PEI sejam 

efetivamente realizadas. 
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APENDICE A 

I Encontro de Planejamento da EGPA 
03, 04 e 05 de Julho de 2018  

Cronograma de atividades 
Horário Atividade Executor/Me

diador Objetivo 

Terça-feira 03.07.2018 

08:30h Abertura 
Sergio e 
Cleiton 

Apresentar a importância do PE  para o bom 
desenvolvimento das atividades na EGPA. 

Explicar a agenda dos 3 dias 

09:00h O Planejamento da 
EGPA 

Luciana e 
Cleiton 

Sensibilizar os colaboradores da Escola sobre a sua 
importância nas atividades desenvolvidas e no 
atingimento das ações da EGPA 

09:30h Apresentação do 
Projeto PARA2030 

Diretor Geral 

Apresentar as principais cadeias produtivas 
potencializadas pelo governo do Estado conforme 
orientação da Lei da Socioeconomia (Lei n. 8602) 
do Estado do Pará.  

10:00h Intervalo 

10:15h PPA da EGPA 2016-
2019 

Cleiton Apresentar e Discutir as ações e realizações 
previstas no PPA 

11:30h Intervalo para almoço 

13:30h Matriz SWOT nas 
Organizações 

Sergio Apresentação da matriz SWOT. 

14:00h 
Oficina 1. Execução 
da Matriz SWOT 
Diagnóstico EGPA 

Sergio e 
Reginaldo 

Identificar os pontos Fracos e Fortes da EGPA e 
como mitigar as ameaças e potencializar as 
oportunidades. 

Metodologia: Grupos Focais (4 grupos correlatos) 

15:30h Apresentação dos grupos de Trabalho 

Quarta-feira 04.07.2018 

08:30h Roda de Conversa – 
Matriz SWOT 

Sergio, 
Cleiton, 
Luciana, 
Adelino 

 Discussão dos pontos identificados na aplicação do
modelo SWOT.

 Definição de objetivos.

 Confrontar com o mapa estratégico existente.

 Definição do Mapa Estratégico.
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 Organizar/Definir ações prioritárias da EGPA.

11:30h Intervalo para almoço 

13:30h Novo Regimento da 
EGPA 

Solano Apresentação do novo Regimento (conforme Lei 
2015) e validação das alterações necessárias. 

Formatação dos 
Documentos Internos 

Solano e Telma 
ou Iracema 

Termo de Compromisso, organograma, instrução 
normativa de valor/instrutor ... 

Quinta-feira 05.07.2018 

08:30h Reunião de Equipes Cristina 

Definir agenda por setor (calendário anual) 

Definir de ações, metas, impactos e população 
alvo a ser atendida (segundo Mapa estratégico). 

10:30h 

Apresentação das 
deliberações das 
estratégias  

Calendário Anual da 
EGPA 

Luciana 

Gisele 

Mostrar as Discussão das ações e deliberações das 
estratégias das Equipes e Mapa Estratégico Final; 

Apresentação do Calendário Anual (datas gerais) 

12:00h Encerramento Diretor Geral O Planejamento Estratégico na EGPA. 
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APENDICE B – Questionário Aluno 

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
DIRETORIA DO INSTITUTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SUPERIOR - DISEG
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL QUESTIONÁRIO ALUNO

Identificação do questionário: No.

Órgão: Cargo/Função: Tipo de Administração Públia

Q1. Idade: Anos Q2. Sexo: 1 Masculino 2 Feminino 1  Municipal 2 Estadual 3 Federal

Q3. Qual o último curso feito na EGPA?

Q4. Qual o nível do curso?

1 curso de qualificação (20/40 h) 2 Curso Técnico/Profissionalizante 2 Especialização

Q6. Onde estudou  o Ensino Fundamental Ensino Médio 
1 Escola Pública 2 Escola Privada
3 Escola Pública e Escola Privada 4 Outra:

Q7. Identifique e qualifique os itens que considera como Pontos Fortes/Pontos Fracos da EGPA
7,1 Os docentes demonstram ter domínio do conteúdo ministrado em aulas 1 S 2 N Baixo Médio Alto
7,2 Há compromisso da Direção e Coordenação com a formação do aluno 1 S 2 N Baixo Médio Alto
7,3 Os conteúdos programáticos são ministrados na íntegra 1 S 2 N Baixo Médio Alto
7,4 Há biblioteca com referências suficientes e atualizadas 1 S 2 N Baixo Médio Alto
7,5 Há laboratórios de informática e estão funcionando de forma adequada 1 S 2 N Baixo Médio Alto
7,6 A matriz do curso e os recursos pedagógicos favorece seu aprendizado 1 S 2 N Baixo Médio Alto
7,7 A Infraestrutura existente é adequada e favorece ao aprendizado 1 S 2 N Baixo Médio Alto
7,8 A carga horária do curso é adequada e favorece ao aprendizado 1 S 2 N Baixo Médio Alto
7,9 A cesta de cursos ofertados da EGPA atende de forma adequada suas expectativas  1 S 2 N Baixo Médio Alto

7,10 O curso realizado teve elevada qualidade S 3 N Baixo Médio Alto

Q8. Identifique e qualifique os itens que considera como Oportunidades a sua formação
7,1 Progressão profissional na carreira 1 S 2 N Baixo Médio Alto
7,2 Habilitado(a) a ocupar  cargo Comissionado 1 S 2 N Baixo Médio Alto
7,3 Habilitado(a) à seleção de Programas  de Especialização e  Mestrado 1 S 2 N Baixo Médio Alto
7,4 Mobilidade na carreira ou em outros setores da instituição 1 S 2 N Baixo Médio Alto
7,5 Busca por uma atividade profissional remunerada na iniciativa privada 1 S 2 N Baixo Médio Alto
7,6 Melhorar a qualidade das atividades funcionais buscando a eficácia/eficiência 1 S 2 N Baixo Médio Alto
7,7 A implementação  da Política estadual de Socioeconomia 1 S 2 N Baixo Médio Alto
7,8 O processo de Regionalização da Gestão Pública Estadual 1 S 2 N Baixo Médio Alto
7,9 A implementação dos Conselhos Regionais de Governo 1 S 2 N Baixo Médio Alto

Q9. Como você avalia seu CURSO em relação aos cursos oferecidos por outras Instituições:
1 Igual 2 Mais competitivo 3 Menos competitivo 4 Pior 5 Melhor

Q.10 Você recebeu Apoio institucional 1 Sim 2 Não

Identifique Qualifique

Identifique Qualifique
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APENDICE C– Questionário Egresso 

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
DIRETORIA DO INSTITUTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SUPERIOR - DISEG
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL QUESTIONÁRIO EGRESSO

Identificação do questionário: No.

Órgão: Cargo/Função: Tipo de Administração Públia

Q1. Idade: Anos Q2. Sexo: 1 Masculino 2 Feminino 1  Municipal 2 Estadual 3 Federal

Q3. Qual o último curso feito na EGPA?

Q4. Qual o nível do curso?

1 curso de qualificação (20/40 h) 2 Curso Técnico/Profissionalizante 2 Especialização

Q5. Qual o ano?

Q6. Onde estudou  o Ensino Fundamental Ensino Médio 
1 Escola Pública 2 Escola Privada
3 Escola Pública e Escola Privada 4 Outra:

Q7. Identifique e qualifique os itens que considera como Pontos Fortes/Pontos Fracos da EGPA
7,1 Os docentes demonstram ter domínio do conteúdo ministrado em aulas 1 S 2 N Baixo Médio Alto
7,2 Há compromisso da Direção e Coordenação com a formação do aluno 1 S 2 N Baixo Médio Alto
7,3 Compromisso da EGPA com a formação do servidor público 1 S 2 N Baixo Baixo Alto
7,4 Política de relacionamento da EGPA com os egressos 1 S 2 N Baixo Baixo Alto
7,5 Os conteúdos programáticos são ministrados na íntegra 1 S 2 N Baixo Médio Alto
7,6 Há biblioteca com referências suficientes e atualizadas 1 S 2 N Baixo Médio Alto
7,7 Há laboratórios de informática e estão funcionando de forma adequada 1 S 2 N Baixo Médio Alto
7,8 A matriz do curso e os recursos pedagógicos favorece seu aprendizado 1 S 2 N Baixo Médio Alto
7,9 A Infraestrutura existente é adequada e favorece ao aprendizado 1 S 2 N Baixo Médio Alto
7,1 A carga horária do curso é adequada e favorece ao aprendizado 1 S 2 N Baixo Médio Alto

7,11 A cesta de cursos ofertados da EGPA atende de forma adequada suas expectativas  1 S 2 N Baixo Médio Alto
7,12 O curso realizado teve elevada qualidade S 3 N Baixo Médio Alto

Q8. Identifique e qualifique os itens que considera como Oportunidades a sua formação
7,1 Progressão profissional na carreira 1 S 2 N Baixo Médio Alto
7,2 Habilitado(a) a ocupar  cargo Comissionado 1 S 2 N Baixo Médio Alto
7,3 Habilitado(a) à seleção de Programas  de Especialização e  Mestrado 1 S 2 N Baixo Médio Alto
7,4 Mobilidade na carreira ou em outros setores da instituição 1 S 2 N Baixo Médio Alto
7,5 Busca por uma atividade profissional remunerada na iniciativa privada 1 S 2 N Baixo Médio Alto
7,6 Melhorar a qualidade das atividades funcionais buscando a eficácia/eficiência 1 S 2 N Baixo Médio Alto
7,7 A implementação  da Política estadual de Socioeconomia 1 S 2 N Baixo Médio Alto
7,8 O processo de Regionalização da Gestão Pública Estadual 1 S 2 N Baixo Médio Alto
7,9 A implementação dos Conselhos Regionais de Governo 1 S 2 N Baixo Médio Alto

Q9. Como você avalia seu CURSO em relação aos cursos oferecidos por outras Instituições:
1 Igual 2 Mais competitivo 3 Menos comp 4 Pior 5 Melhor

Q.10 Você recebeu Apoio institucional 1 Sim 2 Não

Identifique Qualifique

Identifique Qualifique
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APÊNDICE D – Questionário Professores 
ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
DIRETORIA DO INSTITUTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SUPERIOR - DISEG
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL QUESTIONÁRIO PROFESSOR

ção do questionário: No.

Órgão: Cargo/Função: Tipo de Administração Públia

. Idade: Anos Q2. Sexo: 1 Mascu 2 Feminino 1  Municipal 2 Estadual 3 Federal

Q3. Qual a sua maior titulação? 1 Graduação 2 Especialização 3 Mestrado 4 Doutorado

Q4. Qual a sua atuação no ensino? 1 Graduação 2 Graduação e Pós-Graduação 3 Técnico

Q5. Qual a sua atuação como profissional?
1 Técnico 2 Pesquisado 3 Professor 4 Empresário 5 Consultor 6 Autônomo

Q6. Identifique e qualifique os itens que considera como Pontos Fortes/Pontos Fracos da EGPA
6,1 Conhecimento da Missão e do Plano de Desenvolvmento da EGPA 1 S N Baixo Médio Alto
6,2 Compromisso da EGPA com formação profissional do servidor público 1 S N Baixo Médio Alto
6,3 Formação dos servidores públicos adequada as necessidades do Estado 1 S N Baixo Médio Alto
6,4 Há compromisso da Direção e Coordenação com a formação do aluno 1 S N Baixo Médio Alto
7,5 Currículos atualizados e planos de ensino adequados 1 S N Baixo Médio Alto
7,6  Estratégia de comunicação e marketing institucional da EGPA 1 S N Baixo Médio Alto
7,7 Política de relacionamento da EGPA com os egressos 1 S N Baixo Médio Alto
7,8  Atuação administrativa e Financeira dos Coordenadores e diretores da EGPA 1 S N Baixo Médio Alto

Q7. Identifique e qualifique os itens que considera como Oportunidades à EGPA
7,1 A implementação  da Política estadual de Socioeconomia 1 S N Baixo Médio Alto
7,2 O desafio da formação de servidores para uma governança compartilhada 1 S N Baixo Médio Alto
7,3 O desafio da formação de servidores para o desenvolvimento sustentável do Estado 1 S N Baixo Médio Alto
7,4 O processo de Regionalização da Gestão Pública Estadual 1 S N Baixo Médio Alto
7,5 A implementação dos Conselhos Regionais de Governo 1 S N Baixo Médio Alto

Q9. Como você avalia seu CURSO em relação aos cursos oferecidos por outras Instituições:
1 Igual 2 Mais competitivo 3 Menos competitivo 4 Pior 5 Melhor

Identifique Qualifique

Identifique Qualifique
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APENDICE E – das políticas apresentadas pela EGPA 

Política de Pesquisa 

Vincula-se a Diretoria do Instituto (DISEG/EGPA) Centro de Estudos, Pesquisas e 

Projetos Estratégicos em Governança Pública (CEPPE), que busca reunir pesquisadores 

doutores e servidores públicos efetivos do Estado do Pará que tenham foco de suas pesquisas 

sobre a análise da atuação do espaço público, o processo de governança, em suas diversas 

dimensões e aprendizagens institucionais para expor e ampliar o debate, com as 

especificidades territoriais e de desenvolvimento da Amazônia. 

Além disso, tem a possibilidade de solicitar junto a CAPES, o credenciamento para a 

oferta de cursos stricto-sensu, mais especificamente, a modalidade de mestrado profissional. 

Os técnicos-pesquisadores do CEPPE desenvolvem atividades de pesquisa na sua área 

de atuação acadêmica, promovendo ações que proporcionem contribuições teóricas e práticas 

às atividades de ensino e extensão. Atuam como docentes na graduação, cursos técnicos 

profissionais e de pós-graduação. 

A pesquisa na Instituição tem como premissa a produção e transmissão de 

conhecimentos, além de gerar produção científica, organizando-se de forma a permitir 

constantemente o aperfeiçoamento das atividades de ensino e extensão, para responder, com 

competência às demandas socialmente requeridas de integração entre os diferentes segmentos 

da instituição de interdisciplinaridade, de aplicabilidade e de parcerias com a sociedade. 

São objetivos da política de pesquisa: 

• Reafirmar a pesquisa como processo acadêmico definido e efetivado em função das

exigências da realidade na formação do aluno, na qualificação do professor e no intercâmbio 

com a sociedade, o que implica relações multi, inter ou transdisciplinares einterprofissionais; 

• Priorizar os projetos voltados às questões relacionadas ao contexto regional e às

demandas da Gestão Pública Estadual; 

• Valorizar os projetos de pesquisa interinstitucionais sob a forma de consórcios, redes

ou parcerias e as atividades voltadas para o intercâmbio nacional einternacional; 

• Colaborar com a permanente avaliação institucional das atividades de pesquisa como

um dos parâmetros de avaliação da própria Instituição; 

• Possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e transferência de

conhecimentos, apoiando a produção acadêmica; 
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• Estimular a disseminação de conhecimentos, organizando e publicando as produções

intelectuais de professores e alunos, mediante trabalhos, compêndios, anais, monografias e 

livros; 

• Promover congressos, simpósios, seminários ou encontros para estudos e debates de

temas ou de áreas específicas, bem como a participação em iniciativas semelhantes. 

As atividades de pesquisa estarão voltadas para a resolução de problemas e de 

demandas da administração pública e estão alinhadas a um modelo de desenvolvimento que 

privilegia, além do crescimento econômico, a promoção da qualidade de vida. 

A pesquisa terá, fundamentalmente, a função de criar e exercitar a atitude investigativa 

e científica como base da formação acadêmica, e a de buscar novos conhecimentos e técnicas. 

O financiamento das atividades de pesquisa inclui recursos próprios da Instituição ou 

de terceiros, captados junto a organizações da região, públicas e privados, e agências de 

fomento. 

Para financiamento de projetos, a seleção contemplará, entre outros, os seguintes 

critérios gerais: 

a) Relevância do tema proposto;

b) Concordância entre a proposta apresentada e os recursos orçamentários existentes;

c) Cronograma de trabalho.

O CEPPE/DISEG realizará reuniões sistemáticas de pesquisa, no sentido de

estabelecer linhas de pesquisas que contemplem os cursos ofertados, promovendo cursos de 

extensão e pós-graduação, trabalhos acadêmicos, conferências, seminários, workshops e 

estimula a elaboração de pesquisas e publicações sobre diversos temas. 

Políticas de Extensão 

As Políticas de Extensão do ISEG/EGPA propõem constituir a extensão como um 

processo educativo, cultural e científico que articule o ensino à extensão de forma 

indissociável e viabilize a relação transformadora entre academia e o público-alvo da EGPA. 

Ao estabelecer estas diretrizes, o ISEG/EGPA concebe a extensão como forma de 

expressar o seu compromisso com os servidores da administração pública, por meio de ações 

que garantam o estabelecimento de trocas pautadas por valores democráticos, de igualdade e 

de justiça social, que favoreçam o acesso ao saber, o desenvolvimento tecnológico, social e 

cultural da região e do país. 

É papel fundamental das Instituições de Ensino buscar ferramentas que propiciem o 

desenvolvimento do Estado e da região, amparado por ações estratégicas de produção, de 
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ciência e de tecnologia que futuramente se traduzam em benefícios sociais e econômicos para 

toda a região. 

Desta forma, os programas de extensão, articulados com o ensino, desenvolvem-se na 

forma de atividades permanentes ou projetos circunstanciais, visando à complementação das 

atividades educacionais, à inserção da Instituição de Ensino na comunidade, estendendo a ela 

benefícios e otimizando os recursos aplicados no ensino. 

Os serviços de extensão serão realizados sob a forma de: 

• Atendimento aos servidores públicos com cursos de demanda rápida que
atendam ao foco especifico de trabalho;

• Práticas laborais in company, que se coloquem à serviço dos órgãos públicos
parceiros;

• Concepção, planejamento, execução e gerenciamento de projetos de interesse
de instituições públicas ou privadas;

• Participação em iniciativa de natureza cultural, artística e científica;
• Estudos e pesquisas em torno de aspectos da realidade local ou regional;
• Promoção de atividades artísticas, culturais e desportivas;
• Publicação de trabalhos de interesse cultural ou científico;
• Divulgação de conhecimentos e técnicas de trabalho;
• Estímulo às criações literárias, artísticas, científicas e à especulação filosófica;
• Cursos abertos aos municípios do Estado do Pará no processo de

municipalização de atuação da EGPA/DISEG.

Para a implementação destas propostas, a DISEG/EGPA priorizará a realização de

parcerias e convênios com diversos segmentos da comunidade local e regional. 

As atividades de extensão e de relações comunitárias merecerão grande parte da 

concentração de esforços da Instituição, pois se constituem em uma das funções básicas das 

Instituições de Educação. A extensão define o perfil institucional ao evidenciar as formas de 

relacionamento com a comunidade e a maior ou menor flexibilização dos limites 

institucionais nas suas trocas com a ambiência externa. 

O ISEG/EGPA busca ir além de sua área de abrangência, levando sua contribuição 

científico-cultural para muito além de seus muros, através de programas e projetos 

diversificados, bem como abrindo suas fronteiras para a prestação de serviços e oferta de 

atividades várias, abertas a quantos por elas se interessarem. 

A extensão, a inserção das Instituições de Ensino na comunidade e na administração 

pública, não será encarada como uma atividade assistencialista agregada, quando possível, à 

formação dos alunos, mas como uma possibilidade de otimização de recursos humanos, 
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físicos e materiais para as partes envolvidas, oferecendo oportunidades para que os alunos 

exercitem sua participação na sociedade com responsabilidade, abrindo as portas da escola 

para uma troca produtiva com a comunidade, que também lhe resultará enriquecedora. 

É imprescindível consignar que os dados e informações obtidas com a implementação 

das políticas de extensão e inserção na comunidade serão indispensáveis ao desenvolvimento 

e aprimoramento de todas as propostas do ISEG/EGPA, especialmente no que tange ao ensino 

de graduação que, sem qualquer dúvida, ficará enriquecido de resultados, experiências e de 

meios de treinamento em serviço dos alunos. 

Políticas de Produção Científica 

A EGPA entende que produzir cientificamente o conhecimento é o papel fundamental 

para o avanço do ensino. Sendo o professor um produtor e comunicador do saber, ele se 

constitui, necessariamente, como pesquisador que não se satisfaz apenas com a produção do 

conhecimento, mas com a sua difusão perante a sociedade. 

O ISEG/EGPA prevê a instauração da institucionalização da produção científica, por 

meio do CEPPE, em seu sentido estrito, através do ensino, em função das pesquisas realizadas 

e das atividades de extensão e num sentido mais abrangente, através dos programas de pós 

graduação. Assim estabelece as seguintes diretrizes para a produção científica: 

• O valor do conhecimento se faz quando se socializa. Assim, a produção do
ensino, a realização da pesquisa e o desenvolvimento da pós- graduação e da
extensão, devem ser colocados à disposição da comunidade;

• Efetuar de forma sistemática e consistente a produção e a transmissão do
conhecimento ordenando e padronizando a comunicação com a sociedade,
com ênfase na administração pública;

• Avaliar previamente o que será socializado, de forma que o conhecimento
venha acrescentar e contribuir para uma reflexão de parte da sociedade;

• Divulgar o conhecimento produzido por meio de circulação de periódico
voltado aos temas próprios do seu fazer educacional;

• Financiar os projetos de pesquisa e de extensão, incluindo recursos próprios
para publicações dos trabalhos conclusivos desses projetos, com vistas à sua
divulgação à sociedade.

Política de educação à distância 

As novas tecnologias de informação e comunicação (NTIC) têm feito a educação do 

país dispor de uma maior atenção aos projetos educacionais que estão aliados à possibilidade 

de acesso às inovações, que se apresentam no âmbito do desenvolvimento de tecnologias 
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digitais aplicadas a educação. Esses projetos têm passado por um forte investimento em 

termos de infraestrutura e, principalmente, em termos de formação e/ou qualificação de 

profissionais para essa nova realidade educacional que começa a se desenhar no horizonte. 

A educação a distância (EaD) é caracterizada como modalidade educacional na qual a 

mediação didático-pedagógica, nos processos de ensino e aprendizagem, ocorre com a 

utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, 

políticas de acesso, acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, de modo que se 

propicie, ainda, maior articulação e efetiva interação e complementaridade entre a 

presencialidade e a virtualidade “real”, o local e o global, a subjetividade e a participação 

democrática nos processos de ensino e aprendizagem em rede, envolvendo estudantes e 

profissionais da educação (professores, tutores e gestores), que desenvolvem atividades 

educativas em lugares e/ou tempos diversos (BRASIL, 2016). 

Baseados em conceitos da gestão do conhecimento, temos como objetivo duplo gerir 

melhor os ativos do conhecimento da própria organização escolar, como experiências 

pedagógicas e desenvolvimento administrativo, como também promover novos meios de 

interação com a sociedade, ofertando assim excelência em modelos de educação coorporativa, 

que, apropriando-se deste conhecimento os servidores do estado possam desenvolver as suas 

potencialidades e competências necessárias na atualidade, a fim de que sejam presença crítica 

na sociedade, capazes de influenciar na transformação do mundo em que vive. Nesta 

concepção de educação a finalidade da EGPA é, enquanto instituição, preservar as melhores 

práticas do processo de ensino-aprendizagem. 

Política de produção e disseminação da informação-Biblioteca 

Ciente de seu objetivo em reunir, organizar e disseminar a informação com 

eficiência e eficácia, contribuindo com a democratização da informação e a produção do 

conhecimento a Biblioteca Irmã Dorothy da Escola de Governança Pública do Estado do Pará 

formaliza sua Política de Desenvolvimento de Coleções que tem como finalidade estabelecer 

critérios e prioridades com relação à seleção e aquisição (compra, doação e permuta) dos 

materiais do seu acervo, assim como, servir de instrumento de planejamento e avaliação. 

Os critérios e as prioridades estabelecidas politicamente consistem com que o 

acervo cresça qualitativa e quantitativamente de forma consistente e equilibrada de acordo os 

objetivos da EGPA, dentre eles: 
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• Definir critérios para a composição do acervo de acordo com a finalidade da
EGPA.

• Atualizar permanentemente as coleções, permitindo o seu crescimento
racional nas áreas de atuação da EGPA;

• Instituir normas para o processo de seleção tanto em quantidade como em
qualidade;

• Traçar diretrizes para avaliação das coleções;
• Direcionar o uso racional dos recursos financeiros;
• Determinar prioridades de aquisição;
• Definir diretrizes para o desbaste e reposição de materiais;
• Estabelecer critérios e atribuições para a formação e funcionamento das

comissões de seleção;
• Organizar formas de intercâmbio de publicações.
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APENDICE F 
Tabela 16 - – Barreiras e iniciativas para execução das atividades 

CÓDIGO BARREIRAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTE CLASSIFICAÇÃO ÓRGÃO 

IN1 Falta de material físico - falta de máquinas 
filmadoras/celular/mini estúdio. MICROAMBIENTE INFRAESTRUTURA  EGPA 

IN2 Falta de comunicação institucional - por ausência de 
integração dos setores com a comunicação. MESOAMBIENTE COMUNICAÇÃO EXTERNA COM. GOV 

IN3 Dificuldades com a PRODEPA na execução das demandas. MESOAMBIENTE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO PRODEPA 

IN4 
Dificuldade de ser preventivo - atribuídas a formalização do 
processo fora do prazo/pulando a fase do controle 
interno./Exceção é o diretor do órgão. 

MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN5 Falta de capital humano - contador - isso tem demorado no 
atendimento das demandas. MICROAMBIENTE CAPITAL HUMANO EGPA 

IN6 Represamento de processos em um setor – COF. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN7 Necessidade de capacitação aos servidores. MICROAMBIENTE CAPITAL HUMANO EGPA 

IN8 Falta de acompanhamento das necessidades internas. 
Indefinição das ações no PPA. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN9 
Falta de informações internas das diversas  ações dos 
setores. Nenhuma informação das etapas do planejamento é 
cumprida. 

MICROAMBIENTE COMUNICAÇÃO INTERNA EGPA 

IN10 Necessidade de pessoal para o desenvolvimento do 
planejamento. MICROAMBIENTE CAPITAL HUMANO EGPA 

IN11 Todo o planejamento está comprometido por falta de 
informações dos setores da escola. MICROAMBIENTE COMUNICAÇÃO INTERNA EGPA 

IN12 A execução está sempre à frente do planejamento. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN13 É preciso definir as ações de execução e de planejamento. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN14 Falta de pessoal administrativo para auxiliar no serviço. MICROAMBIENTE CAPITAL HUMANO EGPA 

IN15 Planejamento dos setores: tudo muito urgente. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN16 
É preciso ter um setor de contrato para desenvolver esses 
processos licitatórios; Para a PROJUR o setor solicitante deve 
criar o edital, que não deveria ser a CPL. 

MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN17 Atualizar os livros jurídico da biblioteca. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN18 Pessoal ausência - 2 - produção cultural. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN19 Falta de entendimento do que sejam as atividades do 
Núcleo. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN20 Precisa de equipe para realizar a atividade. MICROAMBIENTE CAPITAL HUMANO EGPA 

IN21 Captura recursos de forma mais isolada e que foi definida 
pela direção. MACROAMBIENTE CAPITAL FINANCEIRO GOV FED 

IN22 Crítica a realização do EAD pela EGPA. MICROAMBIENTE COMUNICAÇÃO INTERNA EGPA 

IN23 Foi assumido que o EAD ficasse com o NCR. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN24 Tempo de resposta da PRODEPA é demorado - Se tiver pane 
para o curso e tem de reorganizar e compromete metas. MESOAMBIENTE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO PRODEPA 

IN25 Necessidade de inserir os professores conteudistas no 
conjunto de profissionais da EGPA. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN26 
Projeto de CAPACITASUAS - houve um entendimento de que 
não poderia cobrar e neste contrato se perdeu recursos.  É 
preciso rever esse entendimento. 

MACROAMBIENTE CAPITAL FINANCEIRO GOV FED 
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Tabela 16 - – Barreiras e iniciativas para execução das atividades   Continua 
CÓDIGO BARREIRAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTE CLASSIFICAÇÃO ÓRGÃO 

IN27 Utilização do protocolo virtual para acompanhamento. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN28 Falta treinamento para os servidores utilizarem o protocolo 
virtual para otimizar as ações da escola. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN29 Redação oficial dos documentos - É preciso qualificação das 
redações de documentos oficiais. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN30 Qualificação do setor com as praticas do cerimonial. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN31 Mais um funcionário para o setor. MICROAMBIENTE CAPITAL HUMANO EGPA 

IN32 Verificar a situação do motorista que atende a diretora. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN33 Falta de uma política de definição das demandas. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN34 Não tem relações definidas com Biblioteca e SRCA. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN35 Laboratórios defasados - 22 só 16 funcionam. MICROAMBIENTE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO EGPA 

IN36 Sistema da escola tem boa relação. MICROAMBIENTE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO EGPA/STARNET 

IN37 O Zimbra não é utilizado pelos servidores. MESOAMBIENTE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO PRODEPA 

IN38 Falta de informações no sistema sobre o
curso/disciplina/ementa/CPF do aluno. MICROAMBIENTE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO EGPA/STARNET 

IN39 No DDPEG o acesso online ao aluno possibilita – SGC. MICROAMBIENTE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO EGPA/STARNET 

IN40 SGA ele precisa ser alimentado pelos técnicos do SRCA. MICROAMBIENTE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO EGPA/STARNET 

IN41 Não tem equipamentos para realizar a sua atividade. MICROAMBIENTE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO EGPA/STARNET 

IN42 Falta de profissional com formação em arquivista. MICROAMBIENTE CAPITAL HUMANO EGPA 

IN43 Cadastros incompletos gerados pelo sistema. MICROAMBIENTE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO EGPA/STARNET 

IN44 Equipe reduzida para atender dois turnos. MICROAMBIENTE CAPITAL HUMANO EGPA 

IN45 Tem que ter um espaço maior. MICROAMBIENTE INFRAESTRUTURA  EGPA 

IN46 Atua com base em um software “Bibiliv”. MICROAMBIENTE INFRAESTRUTURA  EGPA 

IN47 O Software tem muita deficiência. MICROAMBIENTE INFRAESTRUTURA  EGPA 

IN48 Não tem vínculo de biblioteca virtual. MICROAMBIENTE INFRAESTRUTURA  EGPA 

IN49 Não tem integração com o DDPEG e DISEG. MICROAMBIENTE INFRAESTRUTURA  EGPA 

IN50 Precisa de computadores. MICROAMBIENTE INFRAESTRUTURA  EGPA 

IN51 Cabines individuais e de grupo. MICROAMBIENTE INFRAESTRUTURA  EGPA 

IN52 Computador de acesso a net e o de acesso ao acervo. MICROAMBIENTE INFRAESTRUTURA  EGPA 

IN53 Falta uma mídia para a biblioteca - atualização de folders. MICROAMBIENTE COMUNICAÇÃO INTERNA EGPA 

IN54 Pouca interação com a biblioteca. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN55 Os cursos utilizam pouco a biblioteca. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN56 Necessidade de um administrativo para ser um secretário. MICROAMBIENTE CAPITAL HUMANO EGPA 

IN57 Especificação dos técnicos - área de gestão. MICROAMBIENTE CAPITAL HUMANO EGPA 

IN58 CPOS - falta de pessoal. MICROAMBIENTE CAPITAL HUMANO EGPA 

IN59 Falta inserir na lei da escola o DISEG. MACROAMBIENTE INSTITUCIONAL  ALEPA 

IN60 CPOS teve pouca relação com o NCR. MICROAMBIENTE COMUNICAÇÃO INTERNA EGPA 

IN61 Não tem interação com o EAD. MICROAMBIENTE COMUNICAÇÃO INTERNA EGPA 

IN62 Falta de cultura organizacional - orientação no fluxo de 
processos. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN63 Normas internas precisam ser efetivadas. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN64 Criação do Núcleo Estruturante dos cursos - necessidade de 
inserir na lei a figura do técnico/professor. MACROAMBIENTE INSTITUCIONAL  ALEPA 
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Tabela 16 - – Barreiras e iniciativas para execução das atividades   Continua 
CÓDIGO BARREIRAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTE CLASSIFICAÇÃO ÓRGÃO 

IN65 Regularidade normativa de quem credencia os cursos da 
EGPA. MACROAMBIENTE INSTITUCIONAL  ALEPA 

IN66 Falta mapeamento de doutores no estado. MESOAMBIENTE CAPITAL HUMANO SEAD 

IN67 Falta portaria para regularizar a situação da coordenação do 
CEPPE. MACROAMBIENTE INSTITUCIONAL  ALEPA 

IN68 Acesso aos bancos de dados do SGA/SGC/EAD. MACROAMBIENTE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO STARNET 

IN69 Necessidade de estagiários – cinco. MICROAMBIENTE CAPITAL HUMANO EGPA 

IN70 Necessidade de computadores. MICROAMBIENTE INFRAESTRUTURA  EGPA 

IN71 Atividade maior com solicitações da CPOS para matrículas - 
cadastros/abertura de Turma/Curso. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN72 Precisa ter conhecimento do que faz e como faz - 
necessidade de curso. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN73 Publicidade da biblioteca nos cursos. MICROAMBIENTE COMUNICAÇÃO INTERNA EGPA 

IN74 Coordenação deve encaminhar o curso/quantidade e a 
referência bibliográfica. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN75 Provocar os colegas da procuradoria sobre a participação dos 
servidores da EGPA no curso. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN76 Situação do Everton deve ser redefinida - suas funções. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN77 Falta pessoal para melhor desenvolver suas atividades de 7 
previsto só 1 foi contratado + um comissionado. MICROAMBIENTE CAPITAL HUMANO EGPA 

IN78 Fiscal de contrato de internet da EGPA - 25mg para toda 
EGPA. MICROAMBIENTE CAPITAL HUMANO EGPA 

IN79 Rede interna defasada - 100mgs e precisa aumentar essa 
quantidade. MESOAMBIENTE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO PRODEPA 

IN80 DDPEG é o setor que mais demanda suporte para o TI - 
suporte de equipamento. MICROAMBIENTE INFRAESTRUTURA  EGPA 

IN81 Equipamentos devem sofrer manutenção. MICROAMBIENTE INFRAESTRUTURA  EGPA 

IN82 Última compra ocorreu em 2013. MICROAMBIENTE INFRAESTRUTURA  EGPA 

IN83 A Lívia é fiscal do contrato com a PRODEPA para o site e o 
valor do EAD também - 440 mensal. MICROAMBIENTE INFRAESTRUTURA  EGPA 

IN84 Falta de carros. MICROAMBIENTE INFRAESTRUTURA  EGPA 

IN85 A escola passou recentemente por uma reforma básica. MICROAMBIENTE INFRAESTRUTURA  EGPA 

IN86 Melhorias no equipamento de som do auditório e sala de 
aulas. MICROAMBIENTE INFRAESTRUTURA  EGPA 

IN87 Ajustes na entrada da escola, hoje a entrada é pelos fundos, 
é preciso rever a fachada (foi acionado a SEDOP). MICROAMBIENTE INFRAESTRUTURA  EGPA 

IN88 ajustes no espaço de convivências que não tem.  MICROAMBIENTE INFRAESTRUTURA  EGPA 

IN89 
Criar um curso de atualização do PAE - Processo de 
Atendimento Eletrônico - para todos os funcionários da 
EGPA. 

MICROAMBIENTE INFRAESTRUTURA  EGPA 

IN90 Falta mais clareza no fluxo de concessão de diárias. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN91 Melhor clareza na alocação de funcionários dos setores. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN92 Sistema SIG e CFIP/GFIP. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN93 Qualificar os funcionários para utilizar estes sistemas. MACROAMBIENTE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO STARNET 

IN94 Digitalização dos processos e pastas de antigos servidores  MICROAMBIENTE CAPITAL HUMANO EGPA 

IN95 
Verificar a possibilidade de inscrever no sistema funcionários 
do Estado como docentes nos cursos e receber seus 
proventos em folha de pagamento salarial. 

MACROAMBIENTE ORGANIZACIONAL SEAD 
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Tabela 16 - – Barreiras e iniciativas para execução das atividades   Continua 
CÓDIGO BARREIRAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTE CLASSIFICAÇÃO ÓRGÃO 

IN96 É preciso melhorar a dinâmica do fluxo, pois para o 
financeiro executar é preciso está autorizado. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN97 
Refazer a contratação do banco de preços; Hoje utiliza o 
COMPRASNET (federal); Sistema BANPARANET (cotação 
eletrônica). 

MACROAMBIENTE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO BANPARA 

IN98 Não teve manutenção no sistema por definição dos técnicos 
da EGPA. MACROAMBIENTE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO STARNET 

IN99 
Muitos coordenadores não aceitavam: Não havia justificativa 
técnica para não uso do sistema. Depois foi superado e 
passaram a usar. 

MACROAMBIENTE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO STARNET 

IN100 Falta de abertura do processo externo - o próprio candidato 
faz a sua inscrição. MACROAMBIENTE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO STARNET 

IN101 Estrutura física de TI da escola. A requisição de recursos do 
sistema é ínfima. Não tem problema de performance. MACROAMBIENTE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO STARNET 

IN102 Precisa montar um datacenter para fazer a gestão do TI. MACROAMBIENTE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO STARNET 

IN103 Falta de acesso ao MOODLE de forma a facilitar as 
integrações. MACROAMBIENTE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO STARNET 

IN104 Limitações de recursos humanos no setor de Cadastro. MACROAMBIENTE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO STARNET 

IN105 Precisa de qualificação dos servidores para uso do sistema. MACROAMBIENTE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO STARNET 

IN106 Maior fraqueza do sistema é a sua dinâmica de 
alteração/Demanda do próprio usuário. MACROAMBIENTE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO STARNET 

IN107 O DDPEG deve fazer a gestão do controle dos ADC’s. MACROAMBIENTE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO STARNET 

IN108 O ADC autoriza matricula do funcionário no sistema. MACROAMBIENTE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO STARNET 

IN109 Definição de prazos dos processos nos setores. MACROAMBIENTE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO STARNET 

IN110 Falta de insumos para a execução das atividades. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN111 Protocolo do gabinete solicitava inserção de solicitações que 
chegam ao Gabinete. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN112 Falta comunicação com outros setores. Tem que correr atrás 
da resposta. MICROAMBIENTE COMUNICAÇÃO INTERNA EGPA 

IN113 Em algum momento do tempo existiu uma referência com as 
atividades. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN114 Falta de pessoal para realizar as atividades. MICROAMBIENTE CAPITAL HUMANO EGPA 

IN115 Falta de comunicação tem reflexos sobre a atividade do 
protocolo. Não insere na planilha. MICROAMBIENTE COMUNICAÇÃO INTERNA EGPA 

IN116 Salas precisam ter chaves ou cadeados para evitar o 
deslocamento das máquinas. MICROAMBIENTE INFRAESTRUTURA  EGPA 

IN117 Falta de equipamentos para desenvolver os serviços. MACROAMBIENTE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO STARNET 

IN118 Falta de um espaço para a equipe. MICROAMBIENTE INFRAESTRUTURA  EGPA 

IN119 Alimentação nas salas estão gerando a proliferação de 
insetos. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN120 Atividades que não fazem parte do trabalho dos ASG. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN121 Sônia (copeira) chega as 06h. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN122 Falta de torneiras nos jardins. MICROAMBIENTE INFRAESTRUTURA  EGPA 

IN123 O aparelho de jato de água tem voltagem de 220 e na escola 
é 110. MICROAMBIENTE INFRAESTRUTURA  EGPA 

IN124 O extintor de incêndio não estão cheios. MICROAMBIENTE INFRAESTRUTURA  EGPA 

IN125 Precisam de treinamento ante incêndio. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN126 Estacionamento tem uma grande demanda de 
pessoas/fluxo. MACROAMBIENTE INFRAESTRUTURA  TERCEIRIZADA 

IN127 Vigilância armada. MACROAMBIENTE INFRAESTRUTURA  TERCEIRIZADA 

IN128 Falta de espaço para troca de roupas dos vigilantes. MACROAMBIENTE INFRAESTRUTURA  TERCEIRIZADA 
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Tabela 16 - – Barreiras e iniciativas para execução das atividades   Continua 
CÓDIGO BARREIRAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTE CLASSIFICAÇÃO ÓRGÃO 

IN129 Organizar o acesso da escola. MACROAMBIENTE INFRAESTRUTURA  TERCEIRIZADA 

IN130 Restringir o acesso a escola/estacionamento. MACROAMBIENTE INFRAESTRUTURA  TERCEIRIZADA 

IN131 Falta de monitoramento eletrônico - É necessário. MACROAMBIENTE INFRAESTRUTURA  TERCEIRIZADA 

IN132 Resistência dos servidores em relação ao sistema. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN133 Urgência da necessidade do relatório ou do sistema. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN134 Problema de acesso a internet - necessidade melhoria no 
PRODEPA. MACROAMBIENTE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO PRODEPA 

IN135 Tornar o link com uma banda melhor. MACROAMBIENTE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO PRODEPA 

IN136 Novos equipamentos para se ter melhor resolução das 
demandas. MACROAMBIENTE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO PRODEPA 

IN137 Servidores precisam ser reciclados em relação ao sistema. MICROAMBIENTE CAPITAL HUMANO EGPA 

IN138 Não existe mais um tutorial para orientar o ADC. MESOAMBIENTE ORGANIZACIONAL SEAD 

IN139 Os ADC’s recebem a demanda dos órgão e tem de ter a 
anuência da chefia imediata. MESOAMBIENTE ORGANIZACIONAL SEAD 

IN140 Falta de um fluxo para o ADC. MESOAMBIENTE ORGANIZACIONAL SEAD 

IN141 Falta conscientizar os gestores dos órgãos no papel do ADC. MESOAMBIENTE ORGANIZACIONAL SEAD 

IN142 A pessoa escolhida não é a pessoa estratégica para 
especificar a demanda do órgão. MESOAMBIENTE ORGANIZACIONAL SEAD 

IN143 Falta criar meios de aproximação da escola com os ADC. MESOAMBIENTE ORGANIZACIONAL SEAD 

IN144 Tem uma dúvida para acesso aos cursos. MESOAMBIENTE ORGANIZACIONAL SEAD 

IN145 Problemas com a PRODEPA - hoje temos só hospedagem. MACROAMBIENTE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO PRODEPA 

IN146 O ADC precisa ter a legitimidade na sua atividade – Flávio. MESOAMBIENTE ORGANIZACIONAL SEAD 

IN147 Falta a relação do ADC com o Núcleo de Valorização do 
Servidor. MESOAMBIENTE ORGANIZACIONAL SEAD 

IN148 Visita aos órgãos para divulgar a EGPA - ADC. MESOAMBIENTE ORGANIZACIONAL SEAD 

IN149 Não tem um setor de manutenção - ausência de técnicos 
eletricistas. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN150 Escola não garante, em grande parte, as exigências de 
infraestrutura exigida pelo CEE e MEC. MICROAMBIENTE ORGANIZACIONAL EGPA 

IN151 Necessidade de uma nova fachada e de acesso - foi 
solicitado a SEDOP. MICROAMBIENTE INFRAESTRUTURA  EGPA 

IN152 Capacidade de energia da escola é dividida com o prédio da 
ONU - Água e Energia pagas pela EGPA. MESOAMBIENTE INFRAESTRUTURA  SEAD 

IN153 Precisa regularizar a seção do terreno junto a Prefeitura - 
Problema Futura. MESOAMBIENTE INSTITUCIONAL  SEAD 
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