
 

 
1 

 



 

 
2 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

EXERCÍCIO 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELÉM-PARÁ 

2020 

 



 

 
3 

 

Diretora Geral 

Evanilza da Cruz Marinho Maciel 

Diretora Administrativa 

Paula Machado 

Diretor de Desenvolvimento de Programas Estratégicos em 

Governança Pública 

Hélvio Moreira Arruda 

Coordenador de Desenvolvimento de Competências e 

Habilidades Profissionais em Governança Pública 

Laurimar Farias 

Diretora do Instituto de Formação Profissional e Superior 

Gisele Nobre da Cunha de Miranda 

Coordenadora do Centro de Graduação e Cursos Profissionalizantes 

Iracema Sabino 

Coordenadora do Centro de Pós-Graduação 

Rose Mary Leão de Carvalho 

Coordenador do Núcleo de Captação de Recursos 

Heden Costa 

Coordenador do Núcleo de Controle Interno 

Iran Amaral de Almeida 

Coordenador do Núcleo de Programas de Valorização do Servidor 

Lucílio Nery 

Coordenadora do Núcleo de Comunicação Social 

Isabela Ribeiro Reis Charro Quirino 



 

 
4 

 

Coordenadora do Núcleo de Planejamento 

Daniela Sequeira Cesar de Oliveira 

Coordenadora da Secretaria de Registro e Controle Acadêmico 

Vânia de Nazaré Matos da Cunha 

Coordenadora da Biblioteca 

Ana Carolina Barreto Paranhos Brasil 

Coordenadora de Administração e Gestão de Pessoal 

Vera Bessa 

Coordenadora de Orçamento e Finanças 

Regina Machado Campos 

Coordenador de Suporte Operacional 

Cláudio Márcio Alves Vieira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
5 

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 “Promover a qualificação dos servidores públicos do 

Estado e atores sociais dos municípios e da sociedade civil co-participes, 

visando a sua valorização e o aprimoramento da gestão pública comprometida 

com o desenvolvimento sustentável da Amazônia”, e tem como visão 

estratégica “Ser uma escola de excelência em capacitação e produção de 

conhecimento na área pública, até 2023”. A missão e visão de futuro da Escola 

de Governança foram reestruturadas neste ano de 2020, com o objetivo de 

aproximar estas máximas institucionais aos seus objetivos, alinhados aos 

objetivos do Governo Estadual.  

Este foi um ano de desafios para muitos setores e para a educação não foi 

diferente. As ações explanadas neste documento, realizadas em 2020, são 

fruto de uma reestruturação diante às dificuldades de uma pandemia, pautadas 

a partir da visão e missão da instituição, mas, principalmente, centradas nos 

seres humanos e a utilização da qualificação como um meio de sensibilização 

e progresso.  

 

II- Ações de Investimentos em Inovação  

Aparelhamento físico e tecnológico de unidades acadêmicas 

administrativas - Metas ODS – 4.3; 4.5; 4.b; 9.5; 9.a) 

Assim como em 2019, citamos a importância da inovação para a Escola de 

Governança, a partir do 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  
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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”. Este ano, a EGPA se 

aprofundou nas ações de inovação, utilizando da educação como uma das 

maneiras de difundir o conceito no estado.  

Em fevereiro de 2020 o Laboratório de Inovação (LabInov) iniciou as 

atividades, colaborando com ações relacionadas à fluxo de processos internos, 

elaborando junto à Procuradoria Jurídica da EGPA um manual de fluxograma, 

para os principais processos da instituição, em especial a contratação de 

professores, buscando mais celeridade ao trabalho. Posteriormente, o LabInov 

iniciou ações próprias, com oficinas rápidas e lives semanais, em especial 

durante o período de lockdown. Em números, as ações foram: 

- Lives no Instagram: Iniciadas no final de março, um total de 11 lives com uma 

média de 150 visualizações cada uma.  

- Lives no Youtube: Após avaliação, as lives mudaram de plataforma, sendo 

transmitidas pelo canal do Youtube da EGPA, para uma maior estabilidade 

durante a transmissão. No total, foram 13 lives com 1.119 visualizações no 

geral.  

- Oficinas rápidas: foram realizadas três oficinas rápidas com inscrições 

abertas, uma oficina voltada exclusivamente para servidores da Secretaria de 

Planejamento e Administração e uma oficina para os servidores da própria 

EGPA, no total, cinco ações com a participação de 90 servidores. As 

programações foram todas online.  

 

 



 

 
7 

 

Oficina online do Laboratório de Inovação 

Este também foi o ano que a EGPA iniciou a estruturação do coworking, um 

espaço físico na sede da Escola com o objetivo de incentivar a troca de ideias, 

compartilhamento, networking e colaboração entre diferentes profissionais de 

todas as secretarias do Estado. Até a presente data, estamos em fase de 

projeto para a construção deste espaço. 

 

III- Ações de intensificação do Ensino a Distância 

Capacitação de agentes - Metas ODS – 8.2; 8.3. 

Qualificação profissional das potencialidades locais – Metas ODS - 4.3; 

4.4; 4.c. 

O ato de se reinventar foi uma das principais exigências desde o início da 

pandemia de Covid-19, quando a necessidade do distanciamento e isolamento 

social fez com que escolas, trabalhos e cursos passassem a ser feitos através 

das telas de computadores ou celulares. A educação é uma das áreas mais 

beneficiadas com o surgimento das novas tecnologias, especialmente as 

relacionadas com a Web 2.0. Por esta razão é fundamental conhecer e 

aproveitar a bateria de novos dispositivos digitais que abrem inexploradas 

potencialidades. 
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Diante desta realidade, a Escola de Governança Pública do Estado do Pará 

(EGPA) intensificou a Educação à Distância (EaD), ofertando cursos nesta 

modalidade durante o período de lockdown e não parando as atividades em 

parcerias com outras secretarias, para atendimento das necessidades urgentes 

de qualificação. 

A apropriação tecnológica ainda é um grande obstáculo no processo de 

inovações pedagógicas na prática educativa e neste sentido a EGPA 

consolidou estratégias em seu PPA 20/23 para equipar a instituição com 

estúdio para produção própria de seus conteúdos e filiação nas principais 

instituições que trabalham e fomentam a pesquisa em educação a distancia. O 

trabalho de preparação para este estúdio prosseguiu em 2020.  

O grupo de trabalho (GTEAD-EGPA), em suas pesquisas, apresentaram 

resultados indicando que a formação do professor em uma modalidade com 

inserção tecnológica embutida na própria metodologia da modalidade a 

distância, poderá propiciar uma diferença significativa em sua atuação pratica 

na Educação. 

Além disso, a equipe EaD da EGPA, em 2020, apresentou projetos em eventos 

nacionais e internacionais, com palestras no VI Seminário Nacional de Inclusão 

Digital (Senid), no ‘II Seminário Virtual de Escolas de Governo: compartilhando 

experiências’, no Webibnar nacional da SM Educação “Sobre o retorno à 

escola após a pandemia”, no 3º Congresso Internacional de Rede de 

Cooperação Internacional de Educação a Distância (EaD) e no 17º Workshop 

NPT (National Pipe Taper) de Educação a Distância. 

 

IV- Ações de Planejamento Estratégico 

Publicidade das ações de governo -Metas ODS – 16.6 

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. No setor público o processo de planejar  
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estrategicamente 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 elaboração do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) 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 instituição e dos servidores 

efetivos, temporários e comissionados. Para participar efetivamente na 

definição de sua finalidade e avaliação das ações voltadas às demandas da 

sociedade e do projeto de Gestão Estatal o PEI foi capaz de expressar as 

bases compreensivas da identidade institucional e do projeto pedagógico de 

Instituição com significado e valor público. 

V- Ações de Apoio à Governança 

1) Programa de Capacitação em Autismo do Estado do Pará 

Ação de capacitação de agentes - -Metas ODS – 8.2; 8.3 

No dia 18 de julho foi realizado o Webinário que marcou o lançamento do 

Programa de Capacitação em Autismo do Estado do Pará, promovido pela 

Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA) e pela Secretaria de 

Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de 

Políticas para o Autismo (Cepa). A programação foi transmitida pelo canal no 

Youtube da EGPA e pelo Facebook da instituição, contando com quase 2 mil 

visualizações e 1300 certificados.  
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Live com a participação do Governador Helder Barbalho 

 

Coordenadora Estadual de Políticas para o Autismo, Nayara Barbalho; Diretora Geral da 

Escola de Governança, Evanilza Marinho; Flávia Marçal, coordenadora do Projeto de 

Ensino TEA, da UFRA. 
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O Programa de Capacitação em Autismo está previsto na Lei 9.061/2020, 

assinada pelo Governador Helder Barbalho no dia 22 de maio, instituindo a 

Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista (Peptea). A iniciativa possibilitou diversos avanços na área, e 

a Escola de Governança atua como um dos pilares da capacitação do 

programa, voltada para os servidores públicos.  

 

Cerimônia de assinatura do termo de cooperação entre instituições para oferta do curso 

de aperfeiçoamento 

Após a live de lançamento do programa, a EGPA articulou ações em sete 

regiões e municípios: TAPAJÓS/Itaituba; RIO CAETÉ/Capanema; LAGO 

TUCUTUÍ/Goianésia do Pará; ARAGUAIA/Conceição do Araguaia; 

TOCANTINS/Barcarena; MARAJÓ/Breves; XINGU/Altamira, levando o Curso 

de Aperfeiçoamento em Políticas Públicas e Gerenciamento de Processos 

Inclusivos: Um olhar para o Transtorno do Espectro do Autismo, com 180 horas 

realizadas por meio da plataforma EaD da EGPA e com alguns encontros 

presenciais.  
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A capacitação é voltada para servidores públicos efetivos de nível superior 

(técnicos e gestores) e pertencentes às áreas de saúde, educação, assistência 

social, cultura e lazer.  

As aulas iniciaram em novembro de 2020 e tem previsão de término para junho 

de 2021. A Aula Inaugural, no dia 09 de novembro, foi transmitida ao vivo pelo 

canal do Youtube da Escola de Governança e contou com a participação dos 

215 servidores matriculados no curso e com 1300 visualizações da 

programação entre servidores e sociedade em geral. 

2) TerPaz 

Ação de Realização de parcerias institucionais -Metas ODS – 1.b; 4.7; 4.a; 

4.c; 16.3; 16.6; 16.a; 17.16; 17.17. 

As ações da Escola de Governança em 2020 junto ao programa do Governo do 

Estado Territórios pela Paz foram focadas nos processos de gestão estratégica 

do programa. Colaboramos com o planejamento estratégico realizado no início 

de 2020 e nas discussões da formação de grupos de pesquisas que vão 

analisar a gestão das ações do programa. Também participamos, como 

instrutores da oficina de planejamento estratégico no processo de 

reconfiguração do TerPaz, orientando os coordenadores de projetos sobre 

como realizar seu planejamento e execução das ações. 

3) Formação de Professores do Ensino Médio para o Enem (FORPEM) 

Ação de capacitação de agentes - Metas ODS – 8.2; 8.3. 

A Formação de Professores de Ensino Médio para o Enem (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). 
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Ainda no primeiro semestre, a EGPA realizou a primeira “Live” do Forpem, uma 

mesa de debates realizada com professores formadores das primeiras edições 

da capacitação. O projeto contou com mais de 1.300 visualizações. 

Para a capacitação, este ano, o FORPEM estendeu os parâmetros de 

atuação, sendo realizado por meio da plataforma EaD da EGPA. Desde a aula 

inaugural do Forpem, em 02 de novembro, foram 4.546 qualificações 

realizadas em mais de 20 municípios pelo Estado. 

As aulas foram realizadas em polos, que abrangeram: 

POLO 1 - Bragança, Cametá, Abaetetuba, Castanhal, Santa Izabel do Pará 

e Capanema – 932 professores capacitados.  

POLO 2 - Maracanã, Tucuruí, Capitão Poço e Mãe do Rio – 736 professores 

capacitados.  

POLO 3 - Marabá, Santarém, Monte Alegre, Óbidos, Altamira, Itaituba, 

Breves, Conceição dom Araguaia, Região das Ilhas (Marajo), Parauapebas, 

Xinguara e área metropolitana de Belém - 2.878 professores capacitados. 

4) Programa Amazônia Agora 

Ação de capacitação de agentes - Metas ODS – 8.2; 8.3. 

Em abril, em meio ao pico da pandemia da covid-19, a EGPA em parceria com 

a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) realizou um curso 

de preparação para 75 novos fiscais que compõem o quadro atual de 

fiscalização da secretaria, para atuar no combate aos crimes ambientais no 

Pará, dentro das ações da Força Estadual de Combate ao Desmatamento. 
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Aula inaugural do curso de capacitação para o programa Amazônia Agora, com a 

participação do Secretário Mauro O' de Almeida 

Coordenada pela Semas, a Força Estadual é um dos quatro pilares do 

“Amazônia Agora”, macroestratégia criada para desenvolver iniciativas que 

reduzem as taxas de desmatamento ilegal no Pará. O Ideflor-Bio, Defesa Civil, 

Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil integram a Força Estadual.  

A capacitação abrangeu outros servidores, também contratados por meio de 

Processo Seletivo Simplificado, para os setores de licenciamento, outorga e 

análise de Cadastro Ambiental Rural (CAR), além de agentes do Instituto de 

Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio), 

somando 300 servidores qualificados. 

5) Adequação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

Realização da palestra "Gestão do Conhecimento sobre as Agendas de 

Desenvolvimento da ONU na Diretoria de Ordenamento, Educação e 

Descentralização da Gestão Ambiental", ministrada pela diretora de 

Ordenamento, Educação e Descentralização da Gestão Ambiental da 

Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Patrícia Menezes.  
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O evento aconteceu em agosto e foi voltado para os servidores da EGPA, com 

o objetivo de alinhar as ações desenvolvidas pela Escola e os programas 

apresentados no PPA da instituição com os 17 Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas 

(ONU).  

 

V- Execução Orçamentária 

O monitoramento e a avaliação de políticas públicas e programas 

governamentais assumiram grande relevância para as funções de 

planejamento e gestão. Em 2020, para a execução das ações da EGPA 

constantes na Lei Orçamentária Anual foi disponibilizado inicialmente o valor de 

8.593.993,03. Com a realização de novos projetos, além da necessidade de 

readequação da autarquia em face da pandemia vivida, foram necessárias 

suplementações no orçamento anual na ordem R$ 845.623,00, totalizando um 

orçamento anual de R$ 9.439.616.00. 

Importante mencionar que houve um incremento em todas as ações da EGPA. 

O número de eventos realizados dobrou em 2020, passando de dois para 

quatro. A reestruturação do portifólio de cursos da instituição também 

necessitou de mais recursos, uma vez que foram necessários a criação de 

conteúdos, que serão disponibilizados nos cursos à distância da autarquia, 

além da utilização de recursos para a criação de estúdio de EaD. Portanto, a 

execução orçamentária ocorreu de acordo como programado. 

 

VI- Ações de Qualificação Presenciais e a Distância 

Ação de capacitação de agentes - Metas ODS – 8.2; 8.3. 

Executadas pela Diretoria de Desenvolvimento de Programas Estratégicos em 

Governança Pública (DDPEG), as ações de qualificação são tradicionalmente 

realizadas nos formatos presenciais e a distância. Em 2020, a EGPA se 

reestruturou para, a partir de agosto, também ofertar turmas na modalidade  
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‘Remota’. Diferentemente dos cursos EaD disponibilizados pela Escola, que 

podem ser acompanhados a qualquer hora ou revisados, as turmas remotas 

acontecem durante um horário específico, como uma turma presencial, com o 

diferencial de ser realizada em um ambiente virtual de aprendizagem. 

A alteração da programação de cursos foi realizada em virtude da pandemia da 

covid-19. Sem a possibilidade de realizar turmas presenciais durante alguns 

meses, a EGPA criou as turmas remotas para atender as demandas de 

qualificação. Em 2020, as turmas presenciais e remotas ofertadas na categoria 

‘cursos livres’, pela EGPA, somam 47.  

 

Turmas de capacitação 
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As turmas presenciais respeitam todos os protocolos de saúde 

Além disso, 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.  

Em 2020 foram realizadas duas ações de municipalização, ou seja, cursos 

presenciais ofertados pela EGPA em outros municípios. No mês de março a 

EGPA esteve em Abaetetuba e Soure.  

1. Métricas de Formação  

1.1 – Agente Público Qualificado – 11.342 

1.2 – Órgão Públicos Atendidos – 88 

1.3 – Órgão Públicos Atendidos com Turmas Fechadas – 7 (Semas; 

ParaPaz; MPPA; Sespa; HOL; Adepará; FSCMPA) 

1.4 – Municípios Atendidos – 131 
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1.5 – Regiões de Integração Atendidas - 12 

- Perfil da RI Araguaia – 14 municípios e 191 formações 

- Perfil da RI Baixo Amazonas – 11 municípios e 170 formações 

- Perfil da RI Carajás – 8 municípios e 149 formações 

- Perfil da RI Guajará – 4 municípios e 3.780 formações 

- Perfil da RI Guamá – 18 municípios e 1.501 formações 

- Perfil da RI Lago de Tucuruí – 7 municípios e 874 formações  

- Perfil da RI Marajó – 14 municípios e 215 formações 

- Perfil da RI Rio Caeté – 15 municípios e 1.519 formações 

- Perfil da RI Rio Capim – 16 municípios e 934 formações 

- Perfil da RI Tapajós – 6 municípios e 117 formações 

- Perfil da RI Tocantins – 11 municípios e 1.547 formações 

- Perfil da RI Xingu – 7 municípios e 194 formações 

 

VII- Ações de Valorização 

Ação de valorização do servidor Metas ODS - 8.5 

Neste ano, o grande desafio foi realizar ações de valorização em formatos 

diferentes das tradicionais ações presenciais, uma vez que os eventos com 

grande número de pessoas foram impossibilitados em virtude da pandemia. 

Mesmo assim, a Escola de Governança realizou três grandes ações de 

valorização por meio do Núcleo de Programas de Valorização do Servidor 

Público (NPVS) e colaborou com a iniciativa da Secretaria de Planejamento e 

Administração ‘Olhar de Servidor’.  

1) 1º Prêmio Inova Servidor 

As ações referentes a esse programa foram diversificadas com objetivo de criar 

uma cultura de inovação junto aos servidores públicos do Estado do Pará. 

https://seplan.pa.gov.br/sites/default/files/PDF/ppa/ppa2020-2023/ri_rio_capim.pdf
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1.1) 1º Prêmio Inova Servidor, lançado em edital em janeiro, teve 8 projetos 

aprovados e 50 servidores participantes das equipes. Todos foram 

certificados e a premiação final foi realizada no dia 29 de outubro, no 

Palácio dos Despachos, 50 servidores receberam das mãos do 

Governador Hélder Barbalho e da Diretora Geral da EGPA, Evanilza 

Marinho, certificados, troféus e cheques viagem para a Semana de 

Inovação na Gestão Pública de 2021, em Brasília/DF;  

1.2) Esquenta Semana de Inovação – ao longo do ano foram realizadas 

quatro edições, a primeira presencial e as restantes transmitidas pela 

canal do Youtube da EGPA, com público total de 755 certificados 

emitidos. 

1.3) 1° Semana de Inovação - Atribuída às programações desenvolvidas 

junto ao 1° Prêmio Inova Servidor, a Semana de Inovação ocorreu entre 

os dias 21 e 23 de setembro, com mais de 300 inscrições de servidores 

do Pará e de outros estados. O evento trouxe uma série de temas nas 

palestras, voltados a inovação no setor público em vários segmentos 

além das defesas dos trabalhos inscritos no Prêmio.  

A avaliação geral é de sucesso na execução do projeto, com uma lista de 

recomendações para incrementar a edição de 2021; 
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Entrega da premiação, em cerimônia com a participação do Governador Helder Barbalho 

 

1º Esquenta da Semana de Inovação, em março de 2020 
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2) Canta Servidor 

O programa foi executado mesmo diante dos desafios da pandemia, que 

obrigou a EGPA a realizar adaptações na forma de execução do projeto, como 

inscrição, seleção e notificações em plataforma virtual.  

No total, tivemos 51 obras inscritas das quatro regiões propostas no 

regulamento. Após seleção as 12 finalistas, 3 por cada região proposta, todos 

foram convidados à grande final, executada em parceria com a FUNTELPA, 

num evento especial no dia 2 de dezembro, de repercussão em todo o estado e 

valorizando o servidor finalista mais ainda, agregando a premiação no valor 

total de R$32.000,00, mil reais para cada servidor finalista e cinco mil reais 

para cada destaque das quatro regiões.  

Além das apresentações dos servidores, a programação também contou com 

um show da renomada artista paraense Dona Onete. 

 

Grande final foi transmitida pela TV Cultura 
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Programação contou com um show da cantora paraense Dona Onete 

3) II Encontro dos Servidores Públicos do Pará 

Na sua segunda edição, o evento foi realizado completamente em formato 

virtual pelo canal no Youtube da EGPA, sendo emitidos 776 certificados (até 

09.12.20). O Encontro contou com o tema “Mire nas Nuvens: desafios diante de 

um mundo virtual”.  

Foi adquirido na contratação o direito de imagem dos palestrantes, para dar 

perenidade ao produto via plataforma digital. Neste momento, o evento já conta 

com mais de 4.800 visualizações tendo uma avaliação muito positiva, em torno 

de 98% de aprovação dos servidores que assistiram. 

A programação contou com a participação de palestrantes de âmbito nacional 

como Luiz Felipe Pondé, Denise Fraga, Miguel Falabella, Dona Onete e mais 

seis ‘oficineiros’, que trouxeram aos servidores participantes informações para 

implementação de processos e debates específicos na área da gestão pública. 
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Os servidores acompanharam a programação online 

O evento foi destinado aos servidores públicos do Pará, mas contou com a 

participação de servidores dos estados de São Paulo, Paraná, Rondônia, 

Amazonas, Ceará, Minas Gerais, Piauí, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, e 

também do Distrito Federal. 

O Encontro é uma realização do Governo do Pará, promovido pela EGPA, em 

parceria com o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-PA), Ministério 

Público de Contas dos Municípios, Assembleia Legislativa (Alepa), Ministério 

Público do Estado do Pará, Tribunal de Contas do Estado (TCE), Ministério 

Público de Contas do Estado, Tribunal de Justiça (TJE) e Defensoria Pública 

do Estado. 

4) Setembro amarelo e outubro rosa 

Em 2020, o NPVS iniciou um projeto com um conjunto de ações de valorização 

do servidor público em todas as áreas da vida cotidiana, incluindo a saúde.  

Foi realizado um workshop voltado a temática da saúde respectiva ao mês de 

setembro amarelo, que visa falar sobre a prevenção da depressão e suicídio.  
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Foram realizadas duas palestras via Youtube da EGPA, com a Psicóloga 

Úrsula Siqueira, trabalhando a temática.  

Já em outubro, a EGPA realizou através do seu Instagram uma live voltada ao 

mês de conscientização sobre o diagnóstico do câncer de mama, com a 

profissional Fernanda Thá, que trabalha com ginecologia, cirurgias 

ginecológicas, obstetrícia de baixo e alto risco. 

 

VIII- Biblioteca EGPA 

Ação de valorização do servidor Metas ODS - 8.5 

Em 2020 a “Biblioteca Irmã Dorothy”, da EGPA, atuou de maneira inovadora, 

promovendo o 1º evento para bibliotecários, chamado “Inovação em biblioteca”. 

Realizado em março, o evento foi promovido ainda no formato presencial e 

contou com 151 participantes. O evento foi desenvolvido a partir de uma 

parceria firmada entre a EGPA e o Conselho Regional de Biblioteconomia da 2ª 

Região, que abrange os estados do Pará, Amapá e Tocantins. 

Além disso, a biblioteca da EGPA iniciou os investimentos para disponibilizar 

uma “biblioteca digital” para todos os servidores que realizam cursos na Escola 

de Governança por meio da plataforma de Ensino à Distância, criando um 

ambiente de aprendizagem mais completo. 
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Evento Inovação em Biblioteca, na EGPA 

  

IX- Ações de Formação Superior e Pesquisa 

Implementação de cursos de pós-graduação – lato sensu – Metas ODS – 

1.4; 4.3; 4.4; 4.5; 4.7; 4.b; 8.6 

1) Pós-Graduação 

A Diretoria do Instituto de Formação Profissional e Superior (DISEG), por 

meio da Coordenação do Centro de Pós-Graduação (CPÓS) iniciou o curso 

de Pós-Graduação Latu Sensu em Gestão Pública, com as ênfases em 

“Políticas Públicas e Governança” e “Gestão do Conhecimento”.  

1.1) Especialização em Gestão Pública com ênfase em “Políticas Públicas e 

Governança”, foi oferecida uma turma com 50 vagas, com início em 28 de 

setembro de 2020 e previsão de término em julho de 2021. 

1.2) Especialização em Gestão Pública com ênfase em “Gestão do 

Conhecimento”, foi oferecida uma turma com 50 vagas, com início em 05 de 

outubro de 2020 e previsão de término em julho de 2021. 
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Aula inaugural da turma de pós-graduação em Políticas Públicas e Governança 

2) Curso de Aperfeiçoamento em Direito Agrário e Fundiário 

Realizado em parceria com o Ministério Público do Estado do Pará, a EGPA 

por meio do Centro de Graduação e Cursos Profissionalizantes (CGP) 

promoveu o Curso de Aperfeiçoamento em Direito Agrário e Fundiário, 

formando em tempo recorde 109 servidores. As aulas, planejadas para serem 

realizadas online e presencialmente, foram ministradas apenas online, com o 

apoio da plataforma EaD da EGPA. Além disso, o curso contou com a 

transmissão online de 4 seminários. 
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Aula inaugural na sede do Ministério Público do Estado do Pará 

Os servidores certificados correspondem aos municípios de Abaetetuba, 

Altamira, Ananindeua, Bagre, Belém, Bonito, Bragança, Brasil Novo, Breves, 

Cametá, Itaituba, Juriti, Marabé, Marituba, Medicilândia, Moju, Novo 

Repartimento, Oriximiná, Ourilândia do Norte, Paragominas, Porto de Moz, 

Rondon do Pará, Santana do Araguaia, Santarém, São Félix do Xingu, São 

Geraldo do Araguaia, São João de Pirabas, São João do Araguaia, São 

Sebastião da Boa Vista, Soure, Tomé Açu, Tucumã, Tucuruí, Ulianópolis, 

Uruará e Xinguara.  

3) Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Estratégicos em 

Governança Pública (CEPPE) 

Ações de incentivo a criação e registro de produção técnico/científica. 

3.1) Mestrado  

O ano de 2020 foi voltado para a preparação do edital (concorrência) para 

contratação do Mestrado, a partir de um acordo com a Secretaria de  
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Planejamento e Administração (SEPLAD). O mestrado será desenvolvido na 

área de Governança e Desenvolvimento, com linhas de pesquisa em Sistema 

de Governança, Inovação no Serviço Público e Processos Avaliativos. No total, 

serão ofertadas 15 vagas.  

O lançamento do Edital de Licitação está previsto para Janeiro de 2021, já o 

inicio do curso, está previsto para o segundo semestre de 2021. O valor total 

para as 15 vagas é de R$216.000,00, atendendo o município Belém e região 

metropolitana. 

 3.2) Pesquisa capital Intelectual 

A pesquisa referente ao capital intelectual do estado está em andamento, com 

as etapas:  

– Reuniões com a Escola Fazendária da Secretaria da Fazenda, programação 

ainda em andamento. 

- Início dos contatos para definir o modos operandi da pesquisa junto aos 

servidores, a partir de conversas com a Secretaria de Planejamento e 

Administração (SEPLAD). Um documento foi enviado para a Diretora de 

Gestão de Sistemas de Pessoal. 

 3.3) III Colóquio de Governança Pública  

Realizado nos dias 19 e 20 de novembro de 2020, com o tema “Perspectivas 

atuais e futuras da Governança Pública em tempos de Covid-19”, o evento foi 

transmitido online, a partir do canal do Youtube da Escola de Governança, 

como uma forma de garantir a segurança dos participantes durante a pandemia 

da Covid-19.  
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Programação foi desenvolvida em um ambiente virtual 

Durante o evento foram apresentados 10 trabalhos desenvolvidos por 

servidores dos órgãos a seguir: Universidade do Estado do Pará (UEPA); 

Fundação Santa Casa; Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

(SEMAS); Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA); Tribunal de 

Justiça do Pará (TJPA); Secretaria De Administração Penitenciária (Seap).  
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10 trabalhos acadêmicos produzidos por secretarias do estado foram apresentados 

No total, foram certificados 126 servidores públicos e 118 ouvintes, da 

sociedade em geral. Quando ao número de visualizações, os dois dias de 

evento ultrapassaram 1.500 visualizações.  

 3.4) Publicações 

Durante o ano, o Observatório de Governança produziu um artigo que foi 

contemplado com a publicação na Revista Internacional Journal of 

Development Research. O trabalho “Capacidades e Competências dos 

Gestores Públicos: uma análise do programa territórios de pacificação”1 sobre 

o Programa “Territórios pela Paz”, foi desenvolvido em parceria com a 

Secretaria de Articulação da Cidadania (Seac), como parte das ações de apoio 

ao programa TerPaz.  

O artigo "O Planejamento Estratégico Institucional Formado Pelas Bases O 

Caso De Uma Escola De Governança Pública"2 foi apresentado no III Encontro 

                                                           
1
 http://journalijdr.com/capacidades-e-compet%C3%AAncias-dos-gestores-p%C3%BAblicos-uma-

an%C3%A1lise-do-programa-territ%C3%B3rios-de-pacifica%C3%A7%C3%A3o 
2
 

https://zone.inatto.com/acp.root/acp_data/anais2020/trabalhos/st6/12_o_planejamento_estrategico_i
nstitucional_form.pdf 
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da Associação Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas (III 

ENEPCP), e está publicado nos anais do evento. 

O artigo "A Importância dos Stakeholders no Planejamento Estratégico de uma 

Escola de Governança Pública" foi submetido à Revista de Administração 

Pública e Gestão Social da Universidade Federal de Viçosa e encontra-se em 

avaliação. 

O artigo "Educação Técnica Como Indutor De Desenvolvimento Na Amazônia: 

Atuação dos Institutos Federais" foi submetido a revista Ensaio: Avaliação E 

Políticas Públicas Em Educação e encontra-se em avaliação. 

 3.5) Ações de desenvolvimento interno 

O Centro de Pesquisas da EGPA também atuou internamente em 2020, 

realizando trabalhos referentes à elaboração do Projeto Pedagógico 

Institucional e à elaboração e monitoramento das ações do Planejamento 

Estratégico, dois documentos importantes para a gestão e desenvolvimento da 

Escola.  

 

  

 

 

 

 


