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RESUMO 

 

Atendendo à solicitação da Secretaria de Planejamento do Estado do Pará 

(SEPLAN), para fins de elaboração da Mensagem de Governo, a ser encaminhada à 

Assembleia Legislativa do Estado no início de 2019, este relatório dispõe sobre um 

levantamento das ações realizadas pela autarquia referentes ao exercício no ano de 

2018, bem como faz uma explanação acerca das atividades, programas e ações 

desenvolvidos no decorrer da gestão 2015/2018, em termos de prioridades, 

correlação com as diretrizes e objetivos estratégicos de governo, destacando os 

resultados dos trabalhos executados, a abrangência das ações, as novas estratégias 

de atuação e o alcance de metas relativas à qualificação e valorização do servidor 

público. 
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I- INTRODUÇÃO 

 

Centrada em sua estratégia maior: formar gestores públicos, a Escola de 

Governança Pública do Estado do Pará – EGPA, implementou, no corrente ano, 

projetos e ações que possibilitaram o alcance da formação profissional ao 

funcionalismo público com maior amplitude, através do incremento das ações de 

qualificação nas modalidades a distância (EaD) e in company ( projetos, 

seminários, palestras e cursos direcionados às especificidades de cada órgão 

solicitante). 

Em sintonia com as tendências de modernização educacional, a autarquia, 

que até dois anos atrás desenvolvia ações de qualificação essencialmente 

presenciais, foi além e deu início a implementação de processos de educação 

continuada e aperfeiçoamento profissional ao funcionalismo público, com a 

inserção da plataforma de Educação a Distância. 

Esta modalidade de capacitação permitiu o fortalecimento das formações 

presenciais, tendo como exemplo os conteúdos tratados através do Programa de 

Municipalização, o que resultou na amplitude do atendimento aos servidores 

municipais e estaduais com qualidade e eficiência, além da otimização dos 

recursos públicos, já que o acesso ao conhecimento com eficácia nesta modalidade 

de capacitação independe do fator distância, permite a otimização de gastos 

públicos e ainda, possibilita atender com qualidade uma abrangência territorial 

significativa. 

No âmbito de programas de caráter específico desenvolvidos para o 

funcionalismo público estadual, vale destacar as ações que permitiram o grande 

alcance aos servidores públicos estaduais e municipais e possibilitaram o melhor 

atendimento às necessidades pontuais. 

Neste sentido, destacamos o I Curso de Formação de Educadores Ambientais 

da Amazônia – CFEAM, desenvolvido em parceria com o  Batalhão de Polícia 
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Ambiental – BPA, com o propósito de formar policiais militares para atuarem como 

multiplicadores educacionais comprometidos com a sustentabilidade do meio 

ambiente e com a qualidade de vida junto às crianças e adolescentes da rede pública 

estadual de educação.  

Outra ação pontual de destaque trata-se do Programa Municípios Sustentáveis, 

realizado pelo Governo do Estado, gerenciamento da Secretaria Extraordinária de 

Municípios Sustentáveis (SEMSU), com assessoria técnica coordenada pela 

Secretaria de Estado de Administração (SEAD), em parceria com esta autarquia. Este 

programa objetiva promover o processo de mudança de mentalidade quanto a 

busca pela melhoria da gestão fiscal dos municípios paraenses, 

proporcionando assim, sua melhoria institucional e a qualificação técnica de 

seus servidores. Por meio desta ação são dadas às prefeituras ferramentas 

para a melhor aplicação de boas práticas dos recursos públicos, gerando 

sustentabilidade das ações desenvolvidas.  

As ações de qualificação prosseguiram com ajustes em períodos de 

realização e horários disponibilizados no sentido de atender com qualidade e em 

condições adequadas aos servidores públicos que sempre participaram destas 

ações. Apesar do ano ímpar, visto o período eleitoral, o calendário de programas 

seguiu dentro do planejamento estipulado para o corrente ano. 

A Escola de Governança prossegue sua atuação através do curso Técnico em 

Secretaria Escolar por meio do Instituto de Ensino Superior – IES – o que permite a 

autarquia ofertar ações de graduação, graduação tecnológica e pós-graduação, 

atendendo a servidores da capital e interior. As aulas do curso “Técnico em 

Secretaria Escolar” foram concluídas as turmas abertas no ano passado, sendo 

duas na capital e uma com polo no município de Santo Antônio do Tauá – onde 

também participaram do curso, servidores estaduais e também servidores de 

municípios próximos (Vigia, Santa Izabel e Castanhal). No total foram certificados 

112 concluintes. Em paralelo, estão em andamento as providências para oferta do 

Mestrado próprio, além da parceria que está em construção com a Universidade do 

Estado do Pará – UEPA. 
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A autarquia atendeu diversos municípios do interior do estado, através do 

programa CapacitaSUAS - formação voltada aos servidores da assistência social e 

desenvolvida em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social, 

Trabalho, Emprego e Renda – SEASTER, em formações que tiveram como polos, 

entre outros municípios, Belém, Salvaterra, Santarém e Itaituba. 

No âmbito das ações de valorização ao funcionalismo estadual, foi realizada a 

16ª edição do Festival de Música do Servidor Público – Servifest – que objetiva 

prestigiar e dar visibilidade aos talentos dos servidores da capital e municípios do 

estado. Diante da amplitude do evento e seu atingimento junto aos servidores dos 

municípios paraenses, a grande final aconteceu pela primeira vez no interior do 

estado, tendo como palco o município de Ourém. 

Em novembro, houve a 11ª edição do Prêmio Servidor Nota 10, na qual os 

servidores públicos do estado que se destacaram em seus órgãos, ao longo do 

ano, pela excelência no exercício de suas atividades, foram merecidamente 

homenageados. 

A autarquia atua como espaço de capacitação e desenvolvimento de recursos 

humanos da administração pública, entendendo o servidor como um elo essencial 

na relação entre o Estado e seus cidadãos. É um ambiente para a convergência 

das discussões sobre práticas de governo, com foco no processo contínuo de 

dinamização e melhoramento dos serviços prestados à população, contribuindo 

assim para a redução da pobreza e da desigualdade. 

Apresentamos ainda, um balanço do crescimento institucional que esta Escola 

de Governança Pública do Estado do Pará conquistou no decorrer desta gestão e 

ainda, os resultados exitosos que os programas implementados alcançaram no 

âmbito do funcionalismo público estadual. 

Formar gestores públicos. Com esta missão maior, a então Escola de Governo 

do Estado do Pará, foi instituída com o propósito de contribuir na promoção de ações, 

projetos e programas direcionados a capacitação e valorização do funcionalismo 

público, tratando-se de um ambiente para a convergência das discussões sobre 
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práticas de gestão, com foco no processo contínuo de dinamização e melhoramento 

dos serviços prestados à sociedade. O diferencial na atuação da autarquia está na 

amplitude atingida pelas ações inicialmente desenvolvidas desde o começo de sua 

implementação até o corrente ano, cujos resultados estão discriminados no presente 

documento. 

A partir da publicação da Lei nº 8.096 de 01 de janeiro de 2015 no Diário Oficial 

do Estado (DOE) de nº 32.798, a até então Escola de Governo do Estado do Pará 

(criada em 06 de agosto de 2003, através da Lei Estadual nº 6.569, com natureza 

jurídica de autarquia e autonomia técnica, administrativa e financeira), passa a 

atender pela denominação de Escola de Governança Pública do Estado do Pará. Até 

o final do ano de 2014, as ações, programas e projetos desenvolvidos por esta 

autarquia eram caracterizados por seis linhas de ação, assim definidas: 

 

 

Cursos de qualificação abertos de curta duração em grades de 
programação semanal, com carga horária de 20 horas/aula, nos 
turnos da manhã ou tarde. Estas formações caracterizavam a 
maior demanda em ações de formação da EGPA; 

 

Cursos de qualificação em parceria, de curta duração, em 
menor quantitativo. Constituíam demandas específicas com 
solicitações pontuais de órgãos da esfera estadual, apresentando 
conteúdo direcionado às necessidades dos órgãos solicitantes; 
 

 

Ações de Municipalização: programas de qualificação 
profissional presenciais direcionados a atender servidores públicos 
municipais e estaduais residentes nos municípios solicitantes, 
implementados por meio de parceria entre a EGPA e as 
prefeituras; 

 

 
Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização): até 2013, 
realizada através de contratação com Instituições de Ensino 
Superior (IES);  

 

Graduação e Pós-Graduação (convênios): com facilitação aos 
servidores públicos e seus dependentes, por meio de instituições 
conveniadas, o que permitia descontos de até 25 por cento em 
matrícula ou mensalidades;  

 

Eventos, projetos e ações de valorização e estímulo aos 

talentos do funcionalismo público estadual. 
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A partir do ano de 2015, inicia-se a segunda gestão no Estado e com ela, 

projetos bem sucedidos têm início, possibilitando assim, a maior abrangência nas 

diversas linhas de ação da EGPA, dando continuidade a missão de formar gestores 

públicos com qualidade e eficiência. 

Para o maior fortalecimento dos programas já consolidados anteriormente, a 

autarquia direciona esforços na promoção de ações de capacitação voltadas ao 

atendimento das necessidades pontuais dos órgãos das esferas estaduais e 

municipais, mudando assim, o foco da oferta de cursos. 

A história da Escola de Governança Pública tem por alicerce o avanço 

ininterrupto em seus projetos de capacitação. O alcance dos programas de formação 

profissional e valorização voltados aos agentes do funcionalismo público que atuam 

na capital se intensificaram e avançam também aos servidores dos municípios 

paraenses.  

O diferencial nesta gestão está no aumento das ações desenvolvidas por esta 

EGPA, com a otimização de recursos, amplitude de alcance de servidores 

participantes e projeção de ações com aprendizado mais aprofundado. 

O funcionalismo público passa a ter disponíveis mais ferramentas de 

capacitação, que vão desde os cursos de curta duração até as pós-graduações, nas 

modalidades presenciais e a distância. Isto posto, podemos afirmar que a EGPA 

passa a oferecer formação em todos os níveis de aprendizado. 

Neste sentido e com visão focada na melhoria dos produtos ofertados e na 

otimização dos recursos públicos, a autarquia conquista o mérito de ofertar programas 

de formação com chancela própria, como Instituto de Ensino Superior (IES), através 

do credenciamento, em dezembro de 2013 junto ao Conselho Estadual de Educação 

(CEE). Isto permitiu a implementação do Instituto de Formação Profissional e Superior 

da EGPA, o ISEG. 

Outra ferramenta fundamental no leque de ofertas de formação profissional da 

autarquia foi a Plataforma de Educação a Distância - EAD/EGPA, iniciada em 2015 

com o curso “Gestão Pedagógica: Ênfase na Elaboração do Planejamento Político 
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Pedagógico-PPP”, a capacitação foi apenas o início de uma caminhada de êxitos com 

os programas na modalidade a distância. 

II- PROGRAMAS CONSOLIDADOS: 

 

 

 

 

Cursos de qualificação abertos, 

 

 

 

Cursos de qualificação em parceria, 

 

 

 

Ações de Municipalização,  

 

 

 

Eventos, projetos e ações de valorização,  

   

 

 

 

 

Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) 

 

 

Curso Técnico em Secretaria Escolar  

 

 

Graduação 

 

 

Especialização - EaD 

 

 

Mestrado 
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Formações em EaD (abertas e em parceria)  

  

 

 

 

 

 

Cursos de qualificação abertos e em parceria Certificaram nesta 

segunda gestão (até 23.11.18), 37.847 servidores públicos. 

 

Como exemplos de cursos abertos mais demandados podemos citar 

“Formação de Pregoeiro: presencial e eletrônico”, “Licitação de 

Contratos na Administração Pública”, SICONV”. 

 

Entre os cursos em parceria com maior solicitação, destacamos o 

“Curso para Transporte de Embarcações de Estado no Serviço 

Público” (ocorrido em dezembro de 2016); “Metodologia Científica na 

Perícia de Incêndio e Explosão” (que aconteceu em março do ano 

passado, para os servidores do Centro de Perícias Científicas/CPC 

Renato Chaves); “Curso de Cubagem de Madeira em Tora e Serrada” 

(realizado em outubro de 2016, para servidores da Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), “Fiscalização e 

Acompanhamento de Convênios” (aconteceu no período de dezembro 

de 2011 a junho/2016 para servidores do Instituto de Desenvolvimento 

Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDEFLOR-Bio). 

 

 

Ações de Municipalização: as ações ocorridas no período 2015/ 

23.11.2018 totalizaram 10.496 servidores estaduais e municipais 

certificados. 

 

 

 

Eventos, projetos e ações de valorização : Vale destacar o alcance 

exitoso conquistado pelo Servifest – Festival de Música do Servidor 

Público, cuja amplitude atingiu som sucesso os municipios paraenses 

que participaram da última edição – cuja grande final aconteceu em 

novembro do ano passado – onde saíram vitoriosos os artistas do 
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município de Santarém. 

 

III – SÍNTESE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

1- QUALIFICAÇÃO 

 
A autarquia entende por qualificação todas as ações – cursos, palestras, 

oficinas, workshops, dentre outras – voltadas para a capacitação do servidor 

público. Tais projetos visam atender às necessidades de aperfeiçoamento 

profissional do funcionalismo estadual e municipal. Para os servidores municipais, 

as ações são realizadas por meio de acordos de cooperação técnica. 

Estas ações são propostas, implantadas e executadas na capital e nos 

municípios do interior do Pará pela Diretoria de Desenvolvimento de Programas 

Estratégicos em Governança Pública - DDPEG, através de suas coordenadorias 

subordinadas. 

1.1- CURSOS DE QUALIFICAÇÃO EM BELÉM E REGIÃO METROPOLITANA 

 

Os cursos de qualificação ofertados na sede da EGPA, em Belém, são 

abertos a todos os servidores e realizados pela Coordenadoria de 

Desenvolvimento de Competências e Habilidades Profissionais em Governança 

Pública (CDHP), subordinada à Diretoria de Desenvolvimento de Programas 

Estratégicos em Governança Pública (DDPEG). 

 
As formações são desenvolvidas em duas vertentes: 

 

a. cursos abertos – de oferta semanal, definidos anualmente pelo 

Levantamento de Necessidades de Capacitação (LNQ), realizado 
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junto aos Agentes de Desenvolvimento e Capacitação (ADC’s) de 

todos os órgãos estaduais. Os ADC’s são servidores voluntários 

que realizam a interface de comunicação entre a autarquia e o 

funcionalismo público, com carga horária de 20 horas/aula, com 

turmas nos turnos da manhã e tarde; 

b. A segunda vertente trata dos programas in company, ou turmas 

fechadas. Os cursos realizados para turmas fechadas têm público 

voltado a um interesse determinado de aprendizado, singular à 

atuação em área específica, pois atendem solicitações dos 

órgãos, com o intuito de suprir suas necessidades específicas de 

treinamento. 

A proposta de formação permanente de gestores consiste na oferta de 

mais vagas e mais opções de cursos qualificativos e formativos, para oferecer 

capacitações específicas que atendam necessidades pontuais dos órgãos 

solicitantes. 

Inserida na perspectiva de modernização para o sistema de oferta de cursos 

pontuais de qualificação, visando proporcionar ao servidor público mais eficiência, 

agilidade e eficácia no processo de aquisição de conhecimento, esta EGPA iniciou 

projetos exitosos de capacitação a exemplo do I Curso de Formação de Educadores 

Ambientais da Amazônia – CFEAM. Esta ação está sendo realizada em parceria com 

O Batalhão de Polícia Ambiental – BPA, com o propósito de formar policiais militares 

para atuarem como multiplicadores de crianças e adolescentes comprometidos com a 

sustentabilidade do meio ambiente e com a qualidade de vida. 

Ao final da capacitação, o CFEAM formará educadores ambientais com 

competências científicas, habilidades, técnicas e práticas necessárias para atuarem 

na prevenção primária e também ser um  instrumento substancial para implantar o 

Programa de Educação Ambiental no âmbito da PMPA – PROGEAM/PMPA. 

O curso tem como público alvo o policial militar com perfil para trabalhar na 

Educação Ambiental, selecionado pelos comandantes de cada OPM participante. A 
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primeira turma é constituída por 35 policiais militares de Belém e 02 de Santarém, que 

estarão em tempo integral disponibilizado para o CFEAM, que sendo executado pela 

DDPEG/EGPA. 

 

 
 

Aula Inaugural do I Curso de I Curso de Formação de Educadores Ambientais  
da Amazônia – CFEAM. 
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1.2- Programa de Municipalização 

Este programa tem como objetivo descentralizar a oferta de cursos e 

oferecer as mesmas oportunidades para quem está em Belém ou em qualquer 

outro município paraense. Está estruturado na divisão em equipes, as quais 

realizam os cursos atuando ao mesmo tempo, em localidades distintas, 

otimizando a atuação do programa, viabilizando a presença do Estado, 

através da Escola de Governança Pública em mais cidades, permitindo, 

inclusive, o retorno frequente à algumas delas. Visando proporcionar ao 

funcionalismo público municipal e estadual maior facilidade ao acesso a ações 

de capacitação profissional com qualidade, a autarquia inseriu no planejamento 

desta ação, existente desde sua criação, as qualificações na modalidade a 

distância (EaD), modalidade esta que potencializou o atendimento aos interior 

do estado, permitindo o alcance a 131 municípios, dentro do conceito da 

municipalização, que consiste em levar qualificação aos servidores públicos 

municipais e aos estaduais que estão longe da sede. 

No balanço do presente ano, foram visitados pelo Programa de 

Municipalização, 05 municípios. Neste período, foram capacitados através do 

programa 2.968 servidores públicos municipais. 

Os municípios alcançados foram: Bragança, Portel, Ourém, Tucuruí e 

Bagre. 
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Concluintes do Programa de Municipalização realizado em Ourém, em maio/2018. 

 
O Programa de Municipalização é realizado através de parcerias entre 

EGPA e Prefeituras, e consiste na contrapartida de ambos. Neste contexto a 

autarquia é responsável pela parte acadêmica, como a formatação dos cursos, 

certificação, seleção e contratação de instrutores, entre outros aspectos, 

cabendo a prefeitura a responsabilidade pelo apoio no município, 

disponibilizando espaço para realização dos cursos – normalmente realizados 

em escolas municipais – bem como a inscrição dos servidores participantes. Os 

temas dos cursos são definidos concomitantemente pela EGPA e prefeitura, e os 

servidores estaduais lotados no município são informados para que possam 

participar dos cursos ou propor algum curso específico. 
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1.3- Educação a Distância - EaD 

 

Em sintonia com as novas ferramentas de educação profissional, esta Escola de 

Governança Pública iniciou, em 2015, a Plataforma de Educação a Distância – 

EaD/EGPA. Esta ferramenta ofertou os dois primeiros cursos nesta modalidade: 

“Gestão Pedagógica” e “Elaboração e Captação de Recursos com carga horária de 80 

horas e disponibilizado a servidores públicos efetivos, temporários e/ou 

comissionados de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio e superior). 

No ano seguinte, foram ofertados cinco cursos: “Capacitação em Gestão 

Ambiental”, “Conselhos Escolares e Gestão dos Recursos Públicos”, “Gestão da 

Informação: qualidade no atendimento ao público – secretariado escolar”, 

“Planejamento e Gestão de Indicadores no Serviço Público” e “Produção Audiovisual 

como Recurso Pedagógico”, totalizando a certificação de 1.610 servidores. 

Em 2017, foram realizados quinze cursos. Podemos citar: “Conceitos e 

fundamentos em Elaboração de Projetos e Captação de Recursos”, “Diagnóstico e 

Sustentabilidade Territorial”, “Licitação e Contratos – princípios e procedimentos”, 

“Humanização no Serviço Público” e “Formação em Permacultura”. As capacitações 

realizadas no ano passado certificaram 6.139 servidores. 

Este ano estão acontecendo os cursos em parceria: 

 “Formação de Agentes de Planejamento”, para servidores da Secretaria 

de Estado de Planejamento (SEPLAN); 

 “Assessoria de Comunicação”, para a Secretaria de Estado de 

Comunicação (SECOM), atendendo também a assessores que atuam 

nos municípios paraenses; 

 “Regularização no Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social”, 

para a Companhia de Habitação do Estado do Pará (COHAB). 
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CURSOS EXECUTADOS / 2018 

1º Semestre 

 

Assessoria de Comunicação 201 155 

Conceitos e Fundamentos em Elaboração de 

Projetos e Captação de Recursos 

426 288 

Conselhos Escolares e a Gestão Dos Recursos 

Públicos 
242 183 

Formação de Tutores em EaD: Teoria e Prática 
461 362 

Gestão Ambiental, Diagnóstico e Sustentabilidade 

Territorial 
219 169 

Humanização no Serviço Público 301 230 

Licitação e Contratos: Princípios e Procedimentos 
396 309 

2º Semestre  

 

 Execução Extraorçamentários: Projetos, 

Convênios e Termos Congêneres - EaD 

226 162 

Gestão Social: Debates, Fronteiras e Produção 

Acadêmica - EaD 
281 186 

O Papel do Fiscal na Administração Pública - EaD 
232 168 

      

TOTAL DE INSCRIÇÕES 2985 

REPROVADOS/CANCELADOS/INDEFERIDOS 773 

TOTAL DE CAPACITADOS 2212 

 

 

  Total de Municípios do Territorio do Estado 144 

Total de Municipios/Capacitados  116 

Total de Cobertura 81% 

 

A formação na modalidade a distância traz consigo diversos benefícios ao 

aperfeiçoamento profissional do funcionalismo público e por consequência, 

atendimento com mais qualidade a sociedade: 
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 Representa até 30 por cento dos investimentos necessários para 

formações presenciais, o que evidencia a otimização dos recursos 

públicos; 

 Nesta modalidade, é possível o aumento significativo de participantes. 

Cada capacitação EaD disponibiliza, em média 400 vagas. Porém, a 

autarquia já chegou a disponibilizar 800 vagas para cursos em sua  

plataforma a distância; 

 Não existe mais o fator distância como impedimento ao aprendizado, visto 

que o aluno tem a possibilidade de horário flexível e ajustado às suas 

necessidades profissionais e pessoais. As atividades didáticas são 

determinadas e é fundamental o compromisso e a periodicidade no 

acesso a plataforma dos cursos; 

 Através da plataforma EaD/EGPA, a autarquia já alcançou, este ano, 138 

municípios, com 7.749 servidores estaduais e municipais 

certificados. 

 

Reprovados 
26% 

Capacitados 
74% 

Cursos Modalidade EAD 
Executados/2018  
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Atualização em Indicadores para Diagnóstico e Acompanhamento do SUAS e Estratégias de 
Enfrentamento da Pobreza" realizado em setembro, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (IESP), 

para servidores municipais da assistência social dos municípios de Acará, Bujaru, São Caetano de 
Odivelas, Santa Izabel, Marituba, Colares e Vigia, com 24 concluintes. Ação com a parceria de secretarias 

municipais, MDS e EGPA. 
 
 

 

 



 

Página 24 de 52 
 
 

Cursos em Execução/Expectativa 

CURSOS/AÇÕES EAD EM EXECUÇÃO/EXPECTATIVA INSCRITOS 

Ações de Regularização Fundiária Urbana - Cohab/EaD 
316 

Regularização no Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 
250 

Formação em Agente de Planejamento 
230 

SAÚDE E EDUCAÇÃO: Alimentação Saudável Na Escola - EAD 
250 

Direito Da Pessoa Com Deficiência - Programa Existir - 

NAC/SEASTER/EGPA - Parte I 

150 

Atendimento Educacional Especializado em Pessoa Com Surdez no Serviço 

Público -Programa Existir - NAC/SEASTER/EGPA 150 

Mobilidade Social Intergeracional no Pará e a Questão dos Projetos 

Habitacionais - EAD 

250 

Liderança e Gestão da Diversidade Cultural e Linguística em Centros 

Educacionais - EAD 

250 

Apoio à Implementação do Programa de Educação Ambiental e Agricultura 

Familiar Nos Territórios / EaD 

250 

Introdução Ao Gerenciamento E Resolução De Conflitos - Meidação / EAD 
250 

 

1.4- CapacitaSUAS: 

 

Após o credenciamento junto ao Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) ao 

final de 2014, no ano seguinte a EGPA foi a primeira escola de governo do Brasil a 

compor a rede SUAS, o que permitiu a esta autarquia ofertar capacitação na área da 

assistência social para os servidores que atuam na rede sócio assistencial 

governamental e não governamental, assim como aos gestores e demais 

trabalhadores que atuam nos órgãos de gestão do sistema em âmbito municipal, 
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distrital e estadual (secretarias de assistência social) e aos agentes de controle social 

no exercício de suas competências e responsabilidades nos conselhos de assistência 

social. 

Enquanto pólo da rede CapacitaSUAS, a autarquia está autorizada a ofertar três 

cursos:  

1.4.1- ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNÓSTICO E 

ACOMPANHAMENTO DO SUAS E ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO À 

POBREZA: 

 

 Objetivo: Capacitar gestores e técnicos estaduais e municipais para realizar 

diagnósticos, levando em consideração o contexto socioeconômico e a 

dimensão da pobreza nos estados e municípios, de forma a subsidiar a 

elaboração dos Planos Municipais de Assistência Social. 

 

1.4.2-  INTRODUÇÃO A ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

DO SUAS 

 

 Objetivo: A Vigilância Socioassistencial objetiva detectar e compreender as 

situações de precarização e de agravamento das vulnerabilidades que afetam 

os territórios e os cidadãos, prejudicando e pondo em risco sua sobrevivência, 

dignidade, autonomia e socialização. Deve buscar conhecer a realidade 

específica das famílias e as condições concretas do lugar onde elas vivem e, 

para isso, é fundamental conjugar a utilização de dados e informações 

estatísticas e a criação de formas de apropriação dos conhecimentos 

produzidos pelos pelas equipes dos serviços socioassistenciais, que 

estabelecem a relação viva e cotidiana com os sujeitos nos territórios. 
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 Público Alvo (tanto de indicadores quanto vigilância) Gestores e Técnicos das 

Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social e Coordenadores de 

CRAS e CREAS, sendo que estes servidores devem estar cadastrados no 

CADSUAS, do MDS. 

1.4.3- INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL: 

 

 Objetivo:  Qualificar os conselheiros para que possam desenvolver e/ou 

aperfeiçoar conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais para o exercício 

do controle social do SUAS.  

 Público Alvo: Conselheiros municipais, estaduais, distritais e nacionais da 

Política Pública de Assistência Social. 

 

CRONOGRAMA REALIZADO EM 2016 
 

“Atualização em Indicadores para Diagnóstico e Acompanhamento do SUAS e 

Estratégias de Enfrentamento da Pobreza 

Turmas realizadas Capacitados Municípios Atendidos 

18 588 63 

 

 

CRONOGRAMA REALIZADO EM 2017 
 

“Atualização em Indicadores para Diagnóstico e Acompanhamento do SUAS e 
Estratégias de Enfrentamento da Pobreza” 

Turmas realizadas Capacitados Municípios Atendidos 

02 62 13 

“Introdução a Atualização em Vigilância Socioassistencial do SUAS” 

Turmas realizadas Capacitados Municípios Atendidos 

07  233 35 
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Ação CapacitaSUAS em Santarém 
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1.4.4- CURSOS EM PROJEÇÃO/2018 

 

1- Introdução ao Exercício do Controle Social do SUAS: 

 Objetivo: Capacitar conselheiros municipais e estaduais para 

exercerem a função de apoio ao exercício do controle social, dotando-

os dos conhecimentos necessários ao exercício do controle social, 

qualificando a sua atuação política e institucional e contribuindo para o 

protagonismo dos conselhos no desenvolvimento da política de 

Assistência Social. 

 Público-Prioritário: Conselheiros municipais e estaduais de Assistência 

Social e trabalhadores do SUAS que exercem a função de apoio ao 

exercício do controle social. 

 Esta formação está sendo projetada para execução este ano. 

 
 

2- COMITÊ DE TRABALHO DAS ESCOLAS DE GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

– COTEGEP 

 

Este comitê de trabalho foi iniciado em 2016, com a finalidade de promover a 

troca de conhecimento e maior integração no sentido de fortalecer ações e projetos 

de aperfeiçoamento profissional entre as escolas de governo, órgãos e instituições 

públicas do município e estado com foco na atualização, capacitação e formação de 

servidores. 

Comitê é composto por três Grupos de Trabalho: 1.Comunicação e Logística, 

2.Tecnologia e 3.Planejamento.  

Cada instituição é representada por um titular e um substituto, com participação 

nos Grupos de Trabalho. As reuniões do Comitê são bimestrais e deliberativas e os 

Grupos de Trabalho se reúnem nos meses intercalados para produzir material para as 
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reuniões do COTEGEP. Cada participante escolhe o Grupo de Trabalho em que pode 

contribuir mais a partir das competências e habilidades do seu perfil profissional. 

Os resultados exitosos desta ação se traduzem, como exemplo, em ações 

como as Rodas de Conversa (aonde são abordadas questões como: formação e 

remuneração de instrutores, gestão por competência, contribuição para a cidadania, 

entre outros), palestras (“Perfil do Servidor Público”, “Melhorias da Prestação de 

Contas para os Conselhos Escolares da Rede SEMEC/PMB”,  “Fundamentos Legais 

do Imposto de Renda”, “Curso Sistema de Convênios” “ Elaboração, Avaliação de 

Projetos e Captação de Recursos”, “Coaching para Gestores”. 

Escolas integrantes do COTEGEP, por esfera de governo e vínculo institucional. 

ESFERA ESCOLA ÓRGÃO 

Estadual Escola de Contas “Irawaldyr Rocha” TCM 

Estadual Escola de Contas “Alberto Veloso” TCE 

Estadual Escola de Governança do Estado do Pará EGPA 

Estadual Escola do Legislativo ALEPA 

Estadual Escola Superior da Defensoria Pública DPE-PA 

Estadual Escola da Secretaria Estadual da Fazenda SEFA 

Estadual Instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará IESP 

Estadual  Escola Técnica do SUS “Dr. Manuel Ayres” ETSUS-PA 

Estadual Escola Pública de Trânsito – EPT DETRAN 

Estadual Escola Superior de Magistratura – ESM TJPA 

Federal Escola Judicial do TRT 8ª Região TRT-PA 

Federal 
Centro Regional de Treinamento da Escola de Administração 

Fazendária  - Centresaf/PA 
ESAF 

Federal Instituto Federal de Educação IFPA 

Federal Universidade Federal Rural da Amazônia UFRA 

Federal CAPACIT da Universidade Federal do Pará UFPA 

Municipal Escola de Gestão Pública SEMAD 
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Durante o I Seminário de Gestão Pública da Universidade Federal Rural da 

Amazônia, realizado no período de 07 a 09 de novembro/2018, o COTEGEP/EGPA 

foi eleito como Projeto de Melhores Práticas Públicas. 

 

 

3- PROGRAMA MUNICÍPIOS SUSTENTÁVEIS 

 

Esta formação está inserida no Plano Pará Sustentável e iniciada em abril de 

2017, busca  promover o processo de mudança de mentalidade quanto a busca 

pela melhoria da gestão fiscal dos municípios paraenses, proporcionando 

assim, sua melhoria institucional e a qualificação técnica de seus servidores. 

Estas condições viabilizam a oportunidade às prefeituras, da aplicação de boas 

práticas dos recursos públicos, gerando sustentabilidade das ações 

desenvolvidas.  
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A assessoria técnica oferecida pelo programa, gerenciado pela Secretaria 

Extraordinária de Municípios Sustentáveis (SEMSU), está sendo coordenada 

pela Secretaria de Estado de Administração (SEAD), em parceria com esta 

EGPA.   

A capacitação está sendo ministrada por especialista da Comunitas, 

organização social especializada na mobilização de lideranças para o 

desenvolvimento do brasil. O programa de Melhoria da Gestão Fiscal dos 

Municípios do Pará integra o projeto da instituição “JUNTOS PELO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL”, criado em 2012 e aplicado 

diretamente nos municípios. 

 

Treinamento realizado no Pólo Marabá, para os municípios próximos 
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Certificação Curso SICONV – Sistema de Convênios, que integra o programa 

 

 
 

Municípios participantes das capacitações SICONV 
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4- 15 ANOS EGPA 

 

A EGPA celebrou no dia 06/08, 15 anos de fundação. As comemorações 

aconteceram no auditório da autarquia, em solenidade oficial quando foram 

homenageadas autoridades, servidores Nota 10, ex-diretores, servidores mais 

antigos e personalidades que contribuíram para a história do órgão. 

A cer imônia comemorat iva lembrou a t ra jetór ia e o crescimento 

desta EGPA, enquanto responsável pela capacitação e valor ização do 

funcional ismo públ ico estadual.  Na ocasião houve o lançamento da 

logomarca comemorat iva ao 15º aniversário e foram também cantados 

parabéns com os servidores presentes ao evento .   
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Secretária de Estado de Administração, Alice Viana, com ex-diretores, diretor Danilo Alho e 
servidores nota 10 

 

5- INSTITUTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SUPERIOR DA EGPA – ISEG: 

 

A autarquia apresenta mudança de foco em suas ações, proporcionando 

programas que possibilitam ao aluno maior tempo de permanência em sala de aula, 

com conteúdos mais aprofundados e carga horária mais extensa. Neste contexto, 

torna-se credenciada junto ao Conselho Estadual de Educação (CEE) em dezembro 

de 2013 enquanto instituto de ensino superior (IES). 

Enquanto IES a EGPA foi autorizada a ofertar: 

5.1- Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu; 

5.2- Curso Técnico em Secretaria Escolar. 
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5.1- Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu:  

Em 2015 teve início a primeira especialização com chancela própria, o curso 

“Gestão Pública com ênfase em Desenvolvimento de Pessoas e Políticas Públicas e 

Governança, para servidores públicos estaduais ou empregados públicos efetivos 

estaduais, com 52 concluintes ao final da formação, em novembro de 2016.  

A aula inaugural aconteceu no Hangar – Centro de Convenções, juntamente 

com a certificação da turma anterior iniciada em 2014. Em 2017 foi realizada a 

especialização em parceria para a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 

Educação Profissional (SECTET), com o curso “Gestão de Ciência em Tecnologia e 

Educação Profissional e Tecnológica”, nas dependências da própria secretaria, para 

40 participantes, e também a turma aberta para o curso “Gestão Pública com ênfase 

em Desenvolvimento de Pessoas”, com 35 certificados. 

Juntamente com a formação para a SECTET, estão acontecendo as aulas do 

curso “Gestão Pública com ênfase em Políticas Públicas e Governança”, para 50 

alunos, em parceria para o Tribunal de Contas do Estado (TCE). 

O processo de seleção, proposto e desenvolvido pela EGPA, atende aos 

modelos tradicionalmente empregados por várias Instituições de Ensino Superior, 

compreendendo duas etapas: Análise Documental e Análise da Carta de intenção. 

 

A exemplo de concursos e seleções públicas em diversas áreas, o processo 

seletivo adotado pela Escola de Governança Pública do Estado apresenta duas 

etapas de caráter objetivo e subjetivo, respectivamente, envolvendo a elaboração e o 

desenvolvimento de projetos diversos, onde serão analisados na carta de intenção, 

entre outros aspectos: a área de pesquisa, a fundamentação teórica, a capacidade de 

interpretação e exposição do tema proposto, a abrangência do tema a ser 

desenvolvido e sua contribuição para a melhoria da qualidade do serviço público, 

além da experiência profissional acumulada, formação e atividades desenvolvidas 

relacionadas aos objetivos do curso. 
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CURSOS 2017/2018 

CURSO INÍCIO CERTIFICAÇÃO Nº SERVIDORES 

SELECIONADOS 
Nº SERVIDORES 

CONCLUINTES 

 

Gestão Pública Com 

Ênfase Em 

Desenvolvimento De 

Pessoas 

 

JUN/ 2016 FEV/2018 40 35 

Gestão De Ciência E 

Tecnologia E Educação 

Profissional E 

Tecnológica 

(Turma  Fechada Sectet). 

 

  FEV/2017       DEZ/2108 40 39 

Gestão Pública Com 

Ênfase Em Governança 

E  Políticas. Publicas  

 

  FEV/2018 JAN/2019 50  50 (prováveis 

concluintes) 

 
 
 

CURSO 
TURMAS FECHADAS COM 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO PARÁ- 

TJPA 

 
INÍCIO  

 
CERTIFICAÇÃO 

 
Nº SERVIDORES 
SELECIONADOS 

 
Nº SERVIDORES 
CONCLUINTES 

Gestão Pública Com 
Ênfase Desenvolvimento 
De Pessoas 
 

AGO/ 
2018 

OUT/2019 30 Em Andamento 

Gestão Pública Com 
Ênfase Em Políticas 
Públicas E Governança 
 

AGO/ 
2018 

OUT/2019 30 Em Andamento 

Gestão Pública Com 
Ênfase Em Direito Civil E 
Direito Processual Civil 
 

AGO/ 
2018 

OUT/2019 30 Em Andamento 

Gestão Pública Com 
Ênfase Em Direito Penal, 
Direito Processual Penal E 
Direitos Humanos 
 

AGO/ 
2018 

OUT/2019 30 Em Andamento 
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Órgãos Atendidos: 61 

 

 

 

Servidores Certificados: 339 

 

Cursos em Projeção/2018: 

 “Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos”, em parceria para a Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), para 40 servidores; 

 “Gestão Pública com Ênfase em Políticas Públicas e Governança”, em parceria 

para o Tribunal de Justiça do Estado (TJE), com 50 alunos; 

 “Gestão Pública com Ênfase em Direito Civil e Direito Processual Civil”, para o 

TJE, com 30 alunos previstos; 

 “Gestão Pública com Ênfase em Direito Penal e Direitos Humanos”, com 30 

vagas previstas para o TJE.  

 

5.2- Curso Técnico em Secretaria Escolar:  

Atendendo uma necessidade da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), 

que apresenta uma demanda reprimida de aproximadamente 8 mil servidores 

estaduais e municipais carentes desta formação, de acordo com o Conselho Estadual 

de Educação (CEE).  Este curso oferece a oportunidade de regularizar os registros 

acadêmicos das escolas, sendo essa uma demanda antiga do CEE. 

Como exemplo do alcance aos servidores municipais, em um única turma 

alcançamos cerca de 2/3 (dois terços) da rede de Santo Antônio do Tauá.  

A certificação para a primeira turma desta formação aconteceu em maio de 

2016, com 57 concluintes que iniciaram as aulas em agosto de 2014. O curso tem 

duração de um ano e nove meses, totalizando carga horária de 1.350 horas – com 

integração curricular de 21 meses, distribuídas em de 1.200 horas para disciplinas e 

150 horas para estágio supervisionado.  
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O curso Técnico em Secretaria Escolar já está atendendo aos servidores que 

atuam nos municípios paraenses, com a certificação, em março deste ano, de três 

turmas, sendo duas em Belém, com 66 concluintes e uma turma que atendeu aos 

municípios de Santo Antônio do Tauá, com 19 servidores certificados e aos servidores 

do município de Vigia de Nazaré, com 25 concluintes.  

Focando na modernização do ensino institucional, esta formação proporciona 

aprendizado específico e otimização dos recursos públicos.   

Já está protocolado junto ao CEE o pedido de autorização desse curso pela 

plataforma de educação a distância permitindo assim, o atendimento nos 144 

municípios do Estado. 

 
 

Turma de Concluintes/ Vigia de Nazaré - 2018 
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5.3- I COLÓQUIO DE GOVERNANÇA PÚBLICA 

 O evento aconteceu nos dias 19 e 20 de junho/2018, na sede da 

autarquia, reunindo servidores públicos estaduais e municipais com foco em suas 

pesquisas na análise da atuação do espaço público, o processo de governança em 

suas diversas dimensões e aprendizagens institucionais. 

A mesa de abertura contou com a presença da secretária de estado de 

administração, Alice Viana, que representou o governador Simão Jatene, do diretor 

geral da autarquia, Danilo Alho, da presidente da Fundação HEMOPA, Ana Suely 

Leite Saraiva, da diretora do Instituto de Formação Profissional e Superior 

(ISEG/EGPA), Gisele Nobre e da coordenadora do Centro de Estudos, Pesquisas e 

Projetos Estratégicos em Governança Pública (CEPPE/EGPA), Drª Luciana Rodrigues 

Ferreira.  

Durante o colóquio foi feito o lançamento do E-Book/EGPA, que reuniu  

trabalhos de pesquisadores do funcionalismo público estadual, além de 

apresentações de painéis como “Governança Pública: Importância e Desafios na 

Amazônia”,  “Governança Pública: o caso do Fórum de Turismo no Estado do Pará – 
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FOMENTUR” e apresentação de banners “Estudos e Práticas na Gestão Pública”,  

“Gestão de Conhecimentos nas Organizações”, “Accountability e Avaliação dos 

Indicadores em Saúde e Habitação” e apresentação de trabalhos com três eixos: 

“Política Pública e Desenvolvimento da Amazônia”, “Accountability e Avaliação de 

Políticas Públicas” e “Gestão do Conhecimento Organizacional/Pessoas”.  

 

 

5.4- Mestrado: 

 

Está protocolado junto a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) – uma fundação do Ministério da Educação (MEC) – o projeto para 

ações de Formação Strictu Sensu a nível de mestrado, construído em parceria com a 
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Universidade do Estado do Pará - UEPA. Como base para o projeto de Mestrado 

próprio, já foram definidos pela autarquia grupos de pesquisa, assim relacionados: 

 Grupos de Estudos do Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Estratégicos 

em Governança Pública; 

 Grupo de pesquisa em Finanças Públicas, Transparência e Conformidade 

Legal; 

 Grupo de pesquisa em Políticas Sociais, Habitação, Segurança, etc. 

Estas pesquisas estão servindo como base para o projeto de formação Strictu 

Sensu a ser disponibilizada aos servidores estaduais, previsto para ser protocolado 

junto a CAPES ainda este ano. 

 

5.5- Observatório de Governança Pública 

Trata-se de um espaço de discussão, proposição e disseminação de estudos e 

pesquisas  focadas  nas relações entre as instituições do governo do estado do Pará 

e outras instituições públicas federal e municipal; e as organizações privadas, com e 

sem fins lucrativos; bem como os atores da sociedade civil (coletivos e individuais). 

Tem por objetivos: 

 promover pesquisas sobre a natureza dos determinantes  da boa 

governança pública  e da qualidade da gestão governamental  tomando 

por base princípios  como participação, transparência (disclosure), 

accountability,  conformidade legal/integridade/ética (compliance), 

equidade (fairness) e, a efetividade; 

 Criação e manutenção de banco de dados relacionados a execução e 

resultados da gestão das politicas públicas do governo do estado. 

 Desenvolver metodologias de construção de indicadores de avaliação 

das políticas públicas. 
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 Avaliar o grau da governança pública em fóruns e conselhos existentes  

na esfera pública estadual 

 Desenvolver estudos analíticos gerais e setoriais baseados nos 

indicadores de avaliação da política pública 

 Realizar oficinas, workshop, colóquios e seminários de pesquisa para 

discutir construções metodológicas, apresentar resultados, propor novas 

estratégias de gestão das políticas, além de ser o processo mais 

democrático para retornar à sociedade e gestores públicos os achados 

das pesquisas, e de discutir como mitigar as ameaças e potencializar as 

oportunidades.   

Está composto por 08 pesquisadores, sendo 04 servidores desta EGPA e 04 

oriundos da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) e 01 da Companhia de 

Habitação do Pará (COHAB). 

Atividades realizadas 

 Planejamento e execução do “I Colóquio de Governança Pública: Importância 

de desafios na Amazônia”, no período de 19 e 20 de junho de 2018. 

 Participação dos técnicos do CEPPE como Coordenadores Técnico-Científicos, 

coordenação de painéis e palestrantes no “I Colóquio de Governança Pública: 

Importância de desafios na Amazônia”. 

 Planejamento e execução do “I Encontro de Planejamento da EGPA”, no 

período de 03 a 05 de Julho de 2018. 

 Elaboração do relatório preliminar do “Planejamento estratégico Institucional da 

EGPA” contendo a análise da matriz SWOT. 

 Encontro técnico com o grupo colaboradores do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD) em que foi apresentada à EGPA as ações do 

Programa junto ao projeto “Pará Sustentável: fortalecimento da governança e 

da capacidade institucional do estado do Pará para a implementação do plano 

estratégico de desenvolvimento harmônico sustentável” a partir da assinatura 

do termo de cooperação técnica entre o PNUD e o governo do estado do Pará. 
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 Participação dos técnicos do CEPPE, na condição de convidados, a reunião de 

instalação do Fórum municipal de socioeconomia do município de Tucuruí. 

 Elaboração dos questionários para capturar a opinião de alunos, professores e 

egressos da EGPA no que se refere aos pontos fortes e fracos, e as 

oportunidades da escola. Os resultados serão utilizados para orientar o 

Planejamento Estratégico Institucional da EGPA nos próximos anos. 

Atividades em andamento 

 Elaboração do projeto “Observatório de Governança Pública do governo do 

estado do Pará”. 

 Estruturação dos cadastros de alunos, egressos e professores, sujeitos da 

pesquisa de opinião, junto ao banco de dados do sistema da EGPA. 

 Seleção da subpopulação de sujeitos e extração do e-mail para enviar link da 

pesquisa ao PRODEPA. 

 Discussão final da estrutura do projeto “Observatório de Governança Pública 

do governo do estado do Pará”. 

 Elaboração do relatório final do “Planejamento estratégico Institucional da 

EGPA”. 

 

6- VALORIZAÇÃO 

 

6.1- 16º FESTIVAL DE MÚSICA DO SERVIDOR PÚBLICO – SERVIFEST 

O festival se caracteriza como uma ação idealizada para dar visibilidade ao 

talento musical do servidor público, na composição, criação de arranjos e 

interpretação, servindo como uma ferramenta de auxílio para obter o alcance do 

reconhecimento merecido, sendo uma boa oportunidade de confraternização dos 

músicos imersos na rede estadual, além de compilar e registrar o potencial 

artístico de cada um. 
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Até 2014 o evento estava concentrado na região metropolitana de Belém. 

Nesta gestão, ganhou amplitude, ganhando maior abrangência e participação 

dos municípios paraenses.  A cada eliminatória (são realizadas três etapas – 1) 

Etapa Baixo Amazonas e Sudoeste – Pólo Santarém, 2) Etapa Marajó – Pólo 

Salvaterra e 3) Etapa Belém e Região Metropolitana), de forma a permitir a 

participação de todos os servidores estaduais e municipais),  são escolhidas 

algumas das canções finalistas. De cada das três etapas serão escolhidas quatro 

músicas. As 12 finalistas disputam a Grande Final com apresentações em uma 

noite de shows. 

Por meio da proposta itinerante das etapas regionais, o Servifest facilitou a 

participação de servidores estaduais e municipais lotados nas mais diferentes 

regiões paraenses, ampliando o seu alcance como incentivo à valorização do 

servidor público. Todas as composições e arranjos musicais que fazem parte do 

festival são de autoria e interpretação de servidores públicos. Na etapa Final são 

premiadas as três melhores músicas. 

Este ano, pela primeira vez na trajetória do festival, a grande final 

aconteceu no município de Ourém, no mês de julho, com a participação 

expressiva do publico que foi prestigiar os talentos participantes desta 16ª 

edição. 
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11º PRÊMIO SERVIDOR NOTA 10 

 

A excelência no desempenho do trabalho no Estado, bem como o 

reconhecimento pelo mérito profissional foi marcada pela realização do 11º 

prêmio Servidor Nota 10, realizado no dia 06 de novembro, em uma manhã de 

festa que homenageou os 57 servidores eleitos como os melhores no 

desempenho do trabalho, em cada órgão do governo. A solenidade contou com a 

presença de autoridades, servidores públicos e seus familiares. 

 

A cerimônia de entrega dos certificados e prêmios em dinheiro ocorreu no 

Teatro Margarida Schivasappa (CENTUR). Houve o sorteio do prêmio de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), recebido pela servidora Therezinha Medeiros, da 

Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCM), que ficou ainda com o 

título de Servidor Nota 10 do Estado de 2018. 

O Servidor Nota 10 fomenta a capacitação, premiação e valorização do 

servidor, além da integração entre todos os organismos da rede estadual, 

servidores, titulares e os chefes do executivo. 
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A premiação foi instituída para comemorar a semana em que se comemora 

nacionalmente o Dia do Servidor Público (28 de outubro), com o intuito de que o 

servidor obtenha o reconhecimento por meritocracia, por seus serviços prestados 

com eficácia à comunidade. O evento tem como meta atingir o maior número de 

órgãos e servidores do Estado. 

Os prêmios são entregues aos servidores com melhor desempenho durante 

o ano, segundo avaliação de comissões formadas em todas as instituições 

públicas estaduais. 

AÇÕES E EVENTOS NPVS/2018 

MÊS AÇÃO DATA LOCAL DE 

REALIZAÇÃO 

SERVIDORES 

PARTICIPANTES 

Nº MUNICÍPIOS 

PARTICIPANTES 

PÚBLICO 

ATINGIDO 

 
ABRIL 

 
CERTIFICAÇÃO 
DO CURSO DE 

INTRODUÇÃO A 
PERMACULTURA 

 

 
20/04 

 
SANTANA DO 

ARAGUAIA 

 
 

32 

01 
SANTANA DO 
ARAGUAIA, 

 
 

280 

 
JUNHO 

 
I COLÓQUIO DE 
GOVERNANÇA 

PÚBLICA 
 

19 E 
20 

EGPA  
 

250 

-  
420 

 
 

JULHO 

 
 
 
 
 

16º SERVIFEST 

18/07  
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE 
OURÉM 

 
 
 
 
 

54 

11 
BELÉM, 

ANANINDEUA, 
ACARÁ, MOJÚ, 

PARAUAPEBAS, 
ÓBIDOS, PORTO 

DE NOZ, 
SANTARÉM, 
BELTERRA, 
PORTEL E 

SALVATERRA 

 
 

6.800 

 
AGOSTO 

COMEMORAÇÃO 
15 ANOS DA 

EGPA 
 

10/08  
BELÉM 

 
140 

 
- 

 
140 

 
 

NOVEMBRO 

 
 

11º SERVIDOR 
NOTA 10 

 
 
 

06/11 

 
 

TEATRO 
MARGARIDA 

SCHIVASAPPA 
(CENTUR) 

 
 

56 

06 
Belém, 

Ananindeua, 
Inhagapi, 
Cameta, 

Capanema e 
Marituba 

 
500 

 
TOTAL 

 
- 

 
- 

 
782 

 
18 

 
8.140 
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IV- CONVÊNIOS 

 

Como mais uma forma de contribuir com a qualificação profissional de 

agentes do serviço público, a EGPA celebra convênios com instituições de 

ensino superior, através de acordos de cooperação, não havendo por parte da 

EGPA nenhum repasse financeiro. Estes convênios garantem a oferta do 

beneficio de descontos nos preços de cursos de graduação e pós-graduação 

para funcionários do Estado, podendo se estender a seus familiares. 

Permanecem em vigor os convênios abaixo relacionados: 

 Evolute Cursos Profissionalizantes, concedendo descontos de 40% nos 

cursos (cursos de informática, cursos profissionalizantes e cursos rápidos). 

 Sistema de Estudos Virtuais (Siev) (20% de desconto no valor da 

mensalidade em cursos de pó-graduação e MBA, na modalidade de Ensino a 

Distância (EAD). Em um segundo momento, os descontos também serão 

aplicados a cursos de graduação. O benefício ainda se estende a dependentes 

diretos. 

 Centro Universitário de Maringá / UNICESUMAR (descontos de 20% nas 

mensalidades de cursos de graduação, pós-graduação e MBA, na modalidade a 

distância - EaD); 

 Faculdade Estácio FAP (descontos de 25% no valor das mensalidades 

dos cursos de graduação, tanto na modalidade presencial quanto à distância - 

EaD) e pós-graduação); 

 Faculdade FGV Ideal (descontos de até 20% nos cursos de MBA, Pós- 

Graduação em Administração de Empresas e cursos de curta duração); 

 Instituto de Estudos Superiores da Amazônia – IESAM (descontos de 

10% para cursos de graduação e 10% para pós-graduação); 

 Faculdade Maurício de Nassau/ Universo (cursos de graduação, até 45% 
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de desconto), Instituto de Estudos Superiores da Amazônia (Iesam) (graduação e 

pós- graduação, até 20% de desconto), Fundação Getúlio Vargas/Ideal (pós-

graduação, até 20%) e Faculdade Estácio/FAP (graduação e pós-graduação, até 

25%), o Centro Universitário de Maringá (Uni Cesumar), abrindo descontos de 

até 20% no valor das mensalidades de cursos de Graduação, Pós Graduação e 

MBA, que são ministrados pelo na modalidade de Ensino a Distância (EAD) para 

a região. 

 

V- CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Sempre avançando na implementação de programas, ações e projetos focados 

na capacitação e valorização profissional do funcionalismo público estadual e 

municipal, priorizando disponibilizar ferramentas de aprendizado em sintonia com a 

modernização do ensino institucional, a Escola de Governança Pública, duplicou, com 

sucesso, ao longo das duas gestões tratadas neste documento, os programas de 

formação que já vinham sendo desenvolvidos desde o momento de sua criação. 

No primeiro período (2011/2014), a autarquia apresentava um leque de ações 

cujo foco estava direcionado à capacitações abertas presenciais, disponibilizadas ao 

funcionalismo público estadual e municipal, com cargas horárias pré-definidas em 

períodos semanais, geralmente de 20 horas/aula, e os servidores permaneciam 

apenas por este período nas instalações da EGPA e programas de especialização 

desenvolvidos em parceria com instituições contratadas.. 

O foco muda e as ferramentas de capacitação se ampliam e se diversificam 

neste segunda gestão (2014/2018): 

 Os cursos têm cargas horárias diversificadas, ajustadas aos conteúdos 

das formações e às necessidades dos servidores; 
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 Os alunos permanecem por maior período de tempo em sala de aula, 

seja ela física ou virtual, com a possibilidade de participar de outras 

capacitações além daquelas em que já se fazem presentes; 

 Os cursos em parceria ganham força e os órgãos do Estado passam a 

ser ainda melhor atendidos no que concerne a opção de solicitar 

programas direcionados às suas carências pontuais, inclusive 

implementando períodos de aula e horários flexíveis aos seus servidores; 

 Os servidores municipais e os estaduais que atuam nos municípios 

paraenses são beneficiados com formações de caráter mais 

aprofundado, através dos mecanismos de aprendizado disponibilizados 

pela plataforma de Educação a Distância (EaD/EGPA); 

 Fortalecendo sua missão maior: formar gestores públicos, a EGPA 

caminha para o encerramento desta segunda gestão com 37.847 

certificações, no período de 2015 a 2018; 

 O programas, ações e projetos realizados no mesmo período atingiram 

95,8 por cento dos municípios paraenses; 

 Foram mensurados mais de um milhão de acessos na rede tecnológica 

de educação desta autarquia, que contempla as redes sociais e a 

plataforma de ensino EaD/EGPA; 

 No primeiro semestre de 2017 a Escola de Governança instituiu a 

Comissão Permanente de Avaliação (CPA), com a finalidade de analisar 

os dados obtidos através de instrumento de avaliação próprio, aplicado a 

cada fechamento de curso, módulo ou disciplina em que são avaliados, 

por exemplo, condições do ensino, da pesquisa, da extensão e da 

gestão. Esta CPA apresentou índices de 95 por cento de aprovação 

nas ações realizadas pela autarquia; 
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 Pertinente às ações de valorização, é de fundamental importância frisar 

que a interiorização destes programas democratizou ainda mais a 

participação dos servidores públicos, uma vez que ampliou o alcance a 

quem atua nos municípios do Estado. 

 Hoje, com orgulho, a esta Escola de Governança Pública não se pensa o “como 

fazer”, quando a questão é formar gestores públicos com qualidade e eficiência, mas 

no “como fazer”, uma vez que as alternativas e mecanismos que permitam as práticas 

de aprimoramento profissional estão ofertadas com eficácia, sempre otimizando os 

recursos públicos e proporcionando aos participantes que destas formações 

participam, conhecimento atualizado e conteúdo primoroso.  

As oportunidades de capacitação estão ofertadas com excelência a todo o 

funcionalismo público do Pará, com excelência, seja para aqueles que atuam no 

Estado como nos municípios paraenses, em, todos os níveis de ensino. Desta forma, 

por consequência, a sociedade é beneficiada pelo atendimento justo e a prestação de 

serviços importantes e essenciais, com respeito merecido. 
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VI- MENSAGEM DIRETOR DANILO ALHO 

O conteúdo detalhado no presente Relatório de Gestão da Escola 

de Governança Pública do Estado do Pará aborda em detalhes as 

ações, programas e projetos desenvolvidos ao longo da Gestão 

2015/2018, com o objetivo de explanar a trajetória e os avanços 

alcançados nesta autarquia por meio dos trabalhos realizados por 

todos que a integram. 

A EGPA, como centro de produção e difusão em conhecimento de políticas 

públicas teve como divisor importante em sua trajetória quando em 2015, a partir da 

publicação da Lei nº 8.096 de 01 de janeiro de 2015 no Diário Oficial do Estado (DOE) 

de nº 32.798, passa a atender pela denominação de Escola de Governança Pública 

do Estado do Pará. Isto posto, intensifica e amplia seu leque de atuação com o 

alicerce da visão de que a governança é a capacidade que os governos têm para 

avaliar, direcionar e monitorar a gestão das diversas políticas públicas colocadas em 

prática com foco no atendimento com maior eficácia e eficiência às demandas da 

população, utilizando-se de um conjunto de instrumentos e ferramentas adequadas 

para tal. No mesmo ano é criado o Instituto de Formação Profissional e Superior 

(ISEG), alavancando a autarquia ao nível de Instituição de Ensino Superior (IES) e 

permitindo a realização de cursos de graduação, pós-graduação e mestrado com 

chancela própria, consequentemente possibilitando maior e melhor formação ao 

servidor público estadual. 

Chegamos em 2018 com a realização de 15 anos de trabalho e muitas 

conquistas desenvolvidas tanto no campo da qualificação - através das capacitações 

abertas semanais de carga horária média de 20 horas/aula à pós-graduação; alcance 

a grande maioria dos municípios paraenses por meio do Programa de 

Municipalização e pela plataforma de Educação a Distância (EaD/EGPA), com 

parcerias com órgãos da administração pública estadual e também com o Governo 

Federal – tendo como exemplo O Programa Nacional de Capacitação do SUAS - 

Sistema Único de Assistência Social CapacitaSUAS (que leva conhecimento ao 

funcionalismo público da assistência social), bem como o Programa Munícipios 

Sustentáveis, criado pelo governo do estado que, em parceria com esta autarquia, 
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permitiu aos municípios atendidos, a melhoria do equilíbrio fiscal e captação de 

recursos – quanto na valorização do servidor público, através de ações como o 11º 

Prêmio Servidor Nota 10 (que celebra a qualidade e excelência do serviço público) e o 

Festival de Música do Servidor Público (SERVIFEST) que, em sua 15ª edição, se 

deslocou pela primeira vez da capital do estado para uma grande final em um 

município paraense (Ourém), onde o servidor mostrou seu talento a um público de 

mais de quatro mil pessoas. 

Além dos avanços supracitados e focada no aprimoramento constante da 

transmissão do conhecimento, esta EGPA celebra ainda a  criação do Observatório 

de Governança Pública - um espaço destinado a pesquisa cientifica em governança, 

buscando soluções e alternativas para gestão pública e seus desafios em um estado 

com grandes diferenças em suas diversas regiões. 

Finalizo com a certeza de que a Escola de Governança Pública do Estado do 

Pará amadureceu com excelência, fortalecendo seu alicerce enquanto um 

instrumento primordial para que as políticas públicas dentro do estado do Pará sejam 

desenvolvidas em sua plenitude. 

 

 

 

 

Marcelo Danilo Silva Alho Correa 
Diretor Geral 

 

 


