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I- O Papel da EGPA 

A Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA) é uma 

autarquia vinculada a Secretaria de Planejamento e Administração 

(SEPLAD), com a finalidade constitucional de promover ações, programas e 

projetos de formação, capacitação, treinamento e desenvolvimento dos 

servidores, empregados e gestores públicos em todo Pará, além da 

promoção de atividades de valorização do servidor público, visando o 

aprimoramento de suas habilidades e competências. 

A EGPA tem como 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”, e tem como visão estratégica “ser referência em 

Governança Pública, visando progresso social do Estado do Pará”. 

Ao longo do ano de 2019 as ações desenvolvidas pela Escola de 

Governança e esplanadas neste documento foram pautadas a partir desta 

visão e missão, com o objetivo de cumprir sua finalidade constitucional e 

viabilizar ferramentas para que os servidores públicos do estado do Pará 

desenvolvam-se profissionalmente.  

II- Contexto da Inovação e ações preliminares na temática 

No Programa deste Governo no item 3.4. Gestão Pública Presente, 

dentro das propostas estruturantes está, entre outras, uma ampliação 

estratégica dessa visão, com foco na inovação, “reestruturar a Escola de 

Governança Pública, para atuar como Escola de Inovação e Políticas 

Públicas do Estado do Pará, com objetivo de desenvolver ações que gerem 

impacto social, superando desafios e garantindo direitos”. Neste sentido a 

direção da EGPA estabeleceu algumas diretrizes práticas já no primeiro ano 

de governo, a saber: 
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1) Investimentos na formação de servidores da EGPA 

Para apreensão do conceito de inovação aplicado ao setor público em 

âmbito internacional, nacional e local, através de participações em eventos, 

como o Encontro Internacional de Inovação em Governo, realizado nos dias 

07, 08 e 09 de agosto em São Paulo-SP; IV Fórum Nacional de 

Transferências da União que aconteceu no período de 03 a 05 de setembro 

de 2019, no ISC/TCU, em Brasília-DF, e culminando com a ida de oito 

servidores para a 5ª Semana de Inovação do Governo Federal, em Brasília-

DF, realizada no período de 04 a 07 de novembro de 2019. Todas as 

participações resultaram em uma exitosa política interna de 

compartilhamento de aprendizagem no retorno do grupo, tornando o 

investimento eficaz não apenas para os servidores que compareceram ao 

evento, mas para todo o quadro da autarquia.  

2)  Criação, por portaria, do Laboratório de Inovação 

Um novo projeto, com o objetivo de elaborar diretrizes e promover a 

política de inovação, cujas atividades serão ofertadas para a própria EGPA 

e para os outros órgãos de governo e devem iniciar no exercício de 2020, a 

partir da articulação de ações de fomento e desenvolvimento de inovação 

para a gestão pública e para a sociedade.  

3) Levantamento do “gap” de investimento em Tecnologia da 

Informação (TI) 

Durante o levantamento realizado se constatou a falta da estrutura 

adequada e a necessidade de captação de recursos extra tesouro estadual 

para esse fim na monta de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil 

reais). 
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4) Captação, via emenda parlamentar 

A captação de recursos via emenda parlamentar somou um total de 

R$200.000 (duzentos mil reais). O planejamento é a utilização desses 

recursos como fomento para realização de 02 (duas) turmas de 

especialização para os servidores públicos estaduais, cuja temática eleita é 

a Inovação na Gestão Pública. As turmas serão iniciadas em 2020 e, em 

meados de 2021, 100 (cem) servidores serão formados especialistas no 

tema, iniciando assim um ciclo “virtuoso” dessas práticas na governança 

pública no Pará; 

5) Criação de Grupo de Estudo para Elaboração de Proposta de 

Texto da nova Lei da EGPA  

O grupo, inserindo para contextualizar administrativamente ambientes de 

inovação, com estudo a ser finalizado ainda em dezembro de 2019. 

6) Criação do Prêmio Inova Servidor 

Lançado em 2019, em substituição ao Prêmio Servidor Nota 10, o Inova 

Servidor centra seu foco no estímulo ao trabalho coletivo, premiando 

equipes de servidores que desenvolvem iniciativas com a finalidade de 

melhorar os processos internos de cada órgão, ou que entregam serviços 

de maior qualidade à sociedade.  

Para a Escola de Governança, essa é uma forma de inaugurar o 

processo como agente ativo em cada etapa, visando incentivar a inovação. 

Para o servidor, é uma possibilidade de mostrar como ele já atua de 

maneira inovadora dentro do seu órgão, uma vez que as iniciativas inscritas 

devem estar sendo executadas há pelo menos seis meses. 

7) Recadastramento da EGPA como instituição de ensino superior 

Durante o mês de outubro de 2019 a EGPA foi avaliada pelo Conselho 

Estadual de Educação, a partir de uma avaliação nas dimensões pedagógicas, 
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infraestrutura, corpo técnico administrativo e planejamentos educacionais. Em 

dezembro de 2019 a Escola de Governança esteve presente na sede do 

Conselho para receber os documentos referentes ao relatório de avaliação e 

aprovação para a renovação do reconhecimento institucional da EGPA.  

 

EGPA recebendo os documentos de aprovação na avaliação 

 

 

III- Planejamento Estratégico 

Prospectar uma escola de inovação exigiu um esforço institucional de 

diagnóstico e a elaboração do Planejamento Estratégico Institucional na 

autarquia, que primou pelo uso da informação diagnóstica 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 de todos os 
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atores envolvidos, já em fase final, este planejamento projetará a EGPA 

para 10 (dez) anos e em breve seguirá para ratificação governamental. 

 

IV- Ações de Apoio à Governança 

1) Governo Itinerante – Durante as ações do Governo Itinerante, 

iniciativa da gestão estadual que leva a administração para mais 

perto das diferentes regiões do Estado, a EGPA esteve presente 

com cursos de qualificação para os servidores, além da assinatura 

de termos de parceria e cooperação técnica com os municípios 

envolvidos nas visitas em Marabá, Santarém e Breves. Nestas 

ações, foram qualificados 511 servidores de 35 municípios do 

Estado.  

 

Certificação em Marabá 

 



 
 

Página 10 de 25  

 

Certificação em Redenção 

2) TERPAZ – Na realização das rotinas de qualificação de servidores da 

EGPA, diante do desafio do Programa TERPAZ, criado pelo Governo do 

Estado para atender áreas de risco, desenvolvemos o FORPEM – 

Programa de Formação de Professores do Ensino Médio para as escolas 

atendidas pelo programa, com vistas a melhoria do processo ensino 

aprendizagem na sala de aula. Um total de 108 professores cursistas 

participaram da formação, que foi concluída no dia 10 de dezembro com a 

certificação dos concluintes. 

Durante os sábados dos meses de setembro e outubro, dois grupos de 

professores participaram da capacitação oferecida pela autarquia, divididos 

em turmas de acordo com as áreas de conhecimento aplicadas no Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem). Para a finalização de cada turma foram 

realizados nos últimos sábados de formação um “aulão” para os alunos das 

escolas de origem desses professores, 722 alunos participaram da 

programação. 
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O Forpem é um projeto da EGPA, realizado em parceria com a Secretaria 

de Estado de Educação (Seduc), e conta com a colaboração da 

coordenação do ensino médio, Centro de Formação dos Profissionais da 

Educação Básica do Estado do Pará (Cefor) e Unidades Seduc nas Escolas 

(USEs). 

 

Aulão para alunos da rede pública estadual 
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Certificação aos professores cursistas 

3) Programa de Geração de Emprego e Renda - A Escola de 

Governança Pública do Pará articulou e trouxe a Belém o Prof. Dr. 

Ricardo Paes de Barros, Economista Chefe do Instituto Ayrton Senna 

para a realização do Seminário de Políticas Inovadoras para o 

Desenvolvimento e Geração de Emprego e Renda, em que foi 

trabalhado o tema: “Enfrentando construtivamente a informalidade e 

valendo-se do empreendedorismo local para gerar emprego e renda e 

reduzir a pobreza e a desigualdade no Estado do Pará”, momento em 

que foi trazido um diagnóstico econômico com precisão ímpar, uma 

visão clara dos pontos focais a serem trabalhados para solução no 

setor.  

O evento contou com a participação de 106 servidores de 68 órgãos, 

com a expressiva participação de gestores e adjuntos da 

administração direta e indireta do Governo do Pará.  
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Prof. Dr. Ricardo Paes de Barros, durante palestra no auditório da EGPA 

 

 

O evento apresentou cenário a ser trabalhado sobre geração de emprego e renda no estado 
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4)  Elaboração do Plano Plurianual (PPA)  

4.1 Apoio logístico na realização de oficinas do PPA 2023  

Com cessão de infraestrutura e participação efetiva e inédita de 

servidores de todos os setores da EGPA, realizamos o apoio logístico na 

realização das oficinas do PPA 2023. Na ocasião, cerca de 150 técnicos 

das áreas de Planejamento e de Recursos Humanos de instituições do 

estado estiveram reunidos durante o encontro: "Trilha de Qualificação".  

Para a Escola de Governança, um dos objetivos do evento foi mostrar 

aos órgãos da administração pública os produtos que a escola oferece nas 

áreas de qualificação, e que implicam em uma estratégia de planejamento 

orçamentário destinado para as ações e programas de qualificação de 

servidores públicos em cada órgão. 

4.2 Seminário de Fomento à Elaboração de Programas de 

Qualificação de servidores. 

Ocorrido em 24 de junho, a EGPA apresentou o cenário da distribuição 

de recursos na ação “Desenvolvimento de Habilidades e Competências” e 

apresentou suas ferramentas de qualificação para 87 Órgãos Participantes 

e 157 Servidores Presentes. 

5) 1º Encontro de Servidores Públicos do Estado 

A Escola de Governança, junto à Secretaria de Administração, colaborou 

ativamente na organização do 1º Encontro de Servidores Públicos do 

Estado, realizado em parceria com outros órgãos públicos. Além da 

organização, a EGPA também esteve presente realizando a transmissão ao 

vivo do evento para todo o Estado, a partir da plataforma EaD da EGPA. 

Este trabalho alcançou 81 municípios, com 1.304 participantes.  
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Servidoras da EGPA com a Secretária Hana Ghassan durante o 1º Encontro de 
Servidores Públicos do Estado 

 

V- Ações Diagnósticas EGPA 

Números diagnósticos da Gestão foram levantados pela nova Gestão no 

início do ano, para balizar a rotina administrativa da gestão, foi dado início a 

um aprofundamento diagnóstico sob dois aspectos. O primeiro é um 

diagnóstico situacional, para a elaboração do Planejamento Estratégico 

Institucional (PEI), realizado pelo Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos 

Estratégicos em Governança Pública (CEPPE/EGPA), e um diagnóstico de 

aplicação de recursos do PPA na ação “Desenvolvimento de Competências 

e Habilidades”, realizado pelo Núcleo de Captação de Recursos 

(NCR/EGPA). Este diagnóstico gerou como resultado um documento de 

argumentação de demonstração administrativa junto ao Governo do Estado 

e serviu como orientador de políticas para os órgãos da esfera estadual. 
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VI-  Ações de Qualificação Presenciais e a Distância  

Executadas pela Diretoria de Desenvolvimento de Programas 

Estratégicos em Governança Pública (DDPEG), as ações de qualificação 

são realizadas em um formato padrão de cursos rápidos, de 20 horas, 

presencias e a distância, com temáticas e conteúdo definidos por 

demanda dos órgãos estaduais e na sua maioria executados em turmas 

abertas, com a possibilidade de inscrição para todos os servidores 

públicos estaduais e municipais, cujo município tenha o acordo de 

cooperação técnica vigente. Em 2019 foram realizados 79 cursos 

presenciais.  

Visando atender com maior amplitude às demandas específicas de 

capacitação de órgãos solicitantes, a Escola de Governança Pública 

realiza também cursos in company, ou seja, formatados com carga 

horária e conteúdos mais flexíveis, direcionados às necessidades 

específicas dos órgãos que buscam a autarquia para capacitações desta 

natureza. Nesta modalidade de curso, os quantitativos de servidores 

inscritos equivalem normalmente aos de certificados, em vista da evasão 

zero. Neste ano, foram realizadas 12 turmas.  



 
 

Página 17 de 25  

Certificação de turma aberta, no auditório da autarquia 

 

Certificação de turma in company, no auditório da autarquia 

 

1. Métricas de Formação  

1.1 – Agente Público Qualificado – 18.489 
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1.2 – Órgão Públicos Atendidos – 86 

1.3 – Órgão Públicos Atendidos com Turmas Fechadas – 12 (Igprev, 

Ophir Loyola, Detran, Fasepa, Segup, Sedop, etc) 

1.4 – Municípios Atendidos – 144 

1.5 – Regiões de Integração Atendidas - 12 

- Perfil da RI Araguaia – 9 Municípios e 904 formações 

- Perfil da RI Baixo Amazonas – 11 municípios e 254 formações 

- Perfil da RI Carajás – 8 municípios e 84 formações 

- Perfil da RI Guajará – 4 municípios e 12.439 formações 

- Perfil da RI Guamá – 13 municípios e 121 formações 

- Perfil da RI Lago de Tucuruí – 7 municípios e 175 formações 

- Perfil da RI Marajó – 10 municípios e 72 formações 

- Perfil da RI Rio Caeté – 10 municípios e 239 formações 

- Perfil da RI Rio Capim – 9 municípios e 44 formações 

- Perfil da RI Tapajós – 3 municípios e 51 formações 

- Perfil da RI Tocantins – 9 municípios e 190 formações 

- Perfil da RI Xingu – 8 municípios e 70 formações 

 

 

 

VII- Eventos de Valorização 

O Núcleo de Programas de Valorização do Servidor Público (NPVS), 

executou em 2019 o Projeto Festival de Música Canta Servidor, que tem por 

objetivo fomentar a cultura musical e valorização do caráter artístico dos 

servidores do estado.   

O evento foi realizado em 02 etapas, sendo a primeira feita com o 

processo de inscrições e seleção das músicas participantes e a segunda 

https://seplan.pa.gov.br/sites/default/files/PDF/ppa/ppa2020-2023/ri_rio_capim.pdf
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com a final do festival. O projeto resultou em 58 servidores inscritos, 12 

órgãos de origem, 12 servidores selecionados, 06 servidores premiados, de 

16 municípios de 10 regiões de integração e um público presente na etapa 

final, realizada no município de Conceição do Araguaia, com cerca de 1.500 

pessoas a prestigiar os concorrentes finalistas. 

 

A grande final premiou quatro servidores das regiões do Baixo Amazonas, Sul, Região  
Metropolitana de Belém e Marajó. Cada um levou o prêmio de R$ 5 mil. 



 
 

Página 20 de 25  

 

Os 12 finalistas ganharam R$1 mil cada, por passarem pela seleção de 60 inscritos  
para o festival. 

 

 

A grande final aconteceu na Praia das Gaivotas, em Conceição do Araguaia 
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O 1º Prêmio Inova Servidor, também é uma iniciativa do NPVS. A 

programação de lançamento esteve inserida na semana de valorização do 

servidor público, que contou uma semana de palestras e debates sobre 

saúde funcional. 

A palestra do dia de lançamento, sobre “Inovação no setor público”, foi 

ministrada pela Renata Ramalhosa, cofundadora e CEO da Beta-i Brasil, 

uma das maiores empresas de inovação da Europa, com uma base em São 

Paulo. O lançamento contou com 39 órgãos participantes e 98 servidores 

presentes. 

 

A palestrante Renata Ramalhosa destacou o diferencial do Pará em relação aos outros 
estados 

 

VIII- Ações de Formação Superior e Pesquisa 

1) A Diretoria do Instituto de Formação Profissional e Superior 

(DISEG), por meio da Coordenação do Centro de Pós-Graduação 

(CPÓS) realizou, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado 

do Pará (TJ-PA), o curso de Pós-Graduação Latu Sensu em Gestão 

Pública, com as ênfases em “Políticas Públicas e Governança”, 
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“Desenvolvimento de Pessoas”, “Direito Civil e Processual Civil” e 

“Direito Penal, Processual Penal e Direitos Humanos”. No total, 89 

servidores públicos se formaram como especialistas.  

 

1.1) – Especialização em gestão pública com ênfase em direito civil e 

direito processual civil, foram oferecidas duas turmas com 30 vagas para 

cada turma, preenchidas e com alunos certificados em 13 dezembro de 

2019. 

1.2) – Especialização em gestão pública com ênfase em direito penal, 

processual penal e direitos humanos, foram oferecidas duas turmas com 30 

vagas para cada turma, todas preenchidas e alunos certificados em 13 

dezembro de 2019. 

 
 

A certificação aconteceu no auditório do Tribunal de Justiça 

 

2) Pesquisa Diagnóstico das capacidades e competências 

essenciais dos gestores de projetos do Programa Territórios de 

Pacificação (PTP) 
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Com o objetivo de identificar e analisar as competências gerenciais 

dos gestores de projetos do programa. A 1ª fase já foi realizada, que 

a partir da análise desenvolvida sugere maior formação para os 

gestores. Após um período de aperfeiçoamento, será realizado um 

monitoramento e a 2ª fase da pesquisa. 

3) II Colóquio de Governança Pública 

Realizado nos dias 05 e 06 dezembro de 2019, com o tema "Importância 

das Práticas de Inovação no Serviço Público", o evento contou com a 

participação de mais de 100 pessoas, entre servidores públicos, 

professores universitários e estudantes.  

Os servidores apresentaram os artigos produzidos a partir dos eixos 

temáticos estabelecidos: Política Pública e Governança; Direito e Cidadania, 

e Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, que foram o foco das últimas 

especializações realizadas pela instituição. No total, 15 artigos foram 

aprovados para apresentação, com mais de 30 servidores no 

desenvolvimento das pesquisas. 

 

 

Na segunda edição do evento, “Política Pública e Governança; Direito e Cidadania, e Gestão 

e Desenvolvimento de Pessoas”, que foram o foco das últimas especializações da autarquia. 



 
 

Página 24 de 25  

 

4) Consolidação do Observatório de Governança Pública.  

O Observatório de Governança Pública é um programa que busca 

promover a articulação dos servidores interessados em contribuir com a 

produção de conhecimento sobre a governança pública, considerando 

diferentes grupos de pesquisa. 

Está vinculado ao Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Estratégicos 

em Governança Pública (CEPPE), com três pesquisadores doutores 

efetivos da EGPA e quatro pesquisadores de outros órgãos do Estado: 

SEDUC; UEPA e SEPLAN, por exemplo. Durante a realização do II 

Colóquio de Governança Pública, o Observatório foi lançado oficialmente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em sintonia com as diretrizes do Governo do Estado focadas na 

otimização dos recursos públicos, aliadas a excelência na prestação de 

serviços a sociedade, a EGPA iniciou suas atividades com planejamento 

criterioso, o que resultou em uma série de programas, ações e projetos 

exitosos onde o funcionalismo público paraense foi atendido na plenitude de 

suas demandas de qualificação. 

A gestão pública presente se fortaleceu com uma série de acordos de 

cooperação técnica e ações de parceria com prefeituras, o que permitiu 

maior amplitude e levou capacitação e valorização profissional aos agentes 

públicos que residem no interior do estado. 

O governo do Pará, por meio da Escola de Governança Pública do 

Estado, atende com carinho a população através de serviços públicos com 

qualidade e eficiência. Para 2020, as perspectivas caminham para uma 

autarquia ainda mais proativa e parceira, em harmonia com a gestão pública 

que se fortalece para proporcionar ao estado o respeito merecido. 


