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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 Estado 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 coparticipes, 

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 estão sendo reestruturadas desde 2020, com objetivo de 

aproximar as máximas institucionais aos seus objetivos, alinhando-os aos 

objetivos do Governo do Estado do Pará. 

O ano de 2021 foi de desafios, considerando a necessidade de aprimorar e 

conhecer novas técnicas educacionais diante de um panorama ainda 

pandêmico. A EGPA está pautada a partir da visão e missão da instituição, 

mas, principalmente, centradas nos seres humanos e na 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) 

  

A Escola de Governança Pública do Estado do Pará - EGPA amplia suas as 

ações e projetos de qualificação na modalidade Educação a Distância em 

formatos híbridos síncronos e assíncronos, em consonância com as 

atualizações tecnológicas atuais, focada no ensino com qualidade e redução de 

custos, promovendo cursos com metodologias ativas baseadas em projetos e 

resolução de problemas, focadas nas praticas operacionais do serviço público.  

Os cursos são financiados pela autarquia, bem como realizados e 
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desenvolvidos com parceiros institucionais, sendo disponibilizados para 

servidores públicos efetivos, temporários e/ou comissionados de todos os 

níveis de escolaridade: fundamental, médio e superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Página de inscrições para cursos na modalidade EAD da EGPA 

A instituição também estimula a produção e disseminação de conhecimentos 

sobre administração pública, gestão governamental e políticas públicas, além 

de promover o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias de gestão que 

aumentem a eficácia e a qualidade permanente dos serviços prestados pelo 

Estado aos cidadãos. Para tanto, desenvolve pesquisa aplicada e ações de 

inovação voltadas à melhoria do serviço público. 

Tendo a posição institucional da Escola de Governança do Pará como o 

alicerce em educação coorporativa para capacitação e qualificação de 

servidores públicos estaduais e municipais, visando a excelência do serviço 

público. 

A EGPA já deu vários passos nesse sentido, com a implementação de seu 

Laboratório de Inovação (LabInov) articulado com parcerias nacionais e 

internacionais, em que há participação de servidores, e, em muitos casos, com 

o envolvimento do cidadão. A gama de projetos em execução e já concluídos 

em 2021, tanto da área administrativa quanto da área educacional, aponta para 

o potencial de compartilhamento de boas práticas pelo segmento, que geram 

ganhos para a agilidade e produtividade do cumprimento da missão 

institucional. 
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Worshop do LabInov EGPA com SEPLAN e COHAB Planejamento Estratégico 2022 

O LabInov em 2021 apoiou-se nos conceitos de inovação em governança 

propondo um “Quadro de Competências” para experimentação e solução de 

problemas públicos. A equipe testou a proposta para mapear suas 

competências de inovação e definir ações para o seu desenvolvimento. Em 

2022 os estudos de caso serão publicados nos eventos nacionais de 

permitindo novas trocas de experiências . 
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Participação do Laboratório de Inovação em eventos nacionais e internacionais da área 

 

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 ano de 2021 continuou sendo desafiador para todos em razão da pandemia 

do coronavírus, e para a EGPA não foi diferente. Diretamente impactada pela 

suspensão das atividades presenciais novamente, a EGPA precisou adaptar 

seu planejamento anual para a realidade que se apresentou, em que o ensino 

a distância (EaD) e o formato hibrido tornou-se o único caminho para a 

continuidade das ações educacionais e foi preponderante em 2021 em suas 

capacitações e formações nos projetos executados.  

A adaptação do ensino presencial para a educação à distância e formatos 

híbridos com recursos tecnológicos veio acompanhada de outro desafio: a 

urgência de conhecimentos, fluxos de trabalho e ferramentas para a atuação 

na modalidade EaD, que também foi plenamente superado pelo corpo técnico, 

que se debruçou no desenvolvimento das habilidades, na readequação das 

tarefas e no estudo das ferramentas necessárias. 

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

intensificou a Educação a Distância, ofertando cursos nesta modalidade e na 

modalidade remota durante o período de distanciamento social e dando 

continuidade às parcerias com outras secretarias, e ainda com os 144 

municícipios do Estado do Pará, para atendimento das necessidades 

qualificação, com a atulização de acordos de cooperação técnica com todos os 

municípios, para atendimento dos servidores municipais. 

Um grande marco na gestão e no exercício de 2021 foi a implantação do 
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Laboratório de Inovação, um espaço projetado para criar condições favoráveis 

para que a inovação ocorra. Através do estabelecimento de um ambiente 

criativo e colaborativo, novos conhecimentos podem ser facilmente 

compartilhados e ideias podem ser desenvolvidas. 

A EGPA através do seu laboratório de inovação participou do CONSAD 

EXPRESS2021 e teve um destaque, ao apresentar seus cases de trabalho nos 

últimos 2 anos diante da pandemia, com uma plataforma educacional virtual 

para ser a base piloto do CONSADE reunindo todos os cruos de trabalho 

defininindo e executando as demandas de capacitação, atendendo as 

especificações e necessidades de cada estado. 

EM 2021 participou de 2 maratonas internacionais )iLabthon  Integrathon 

reuniniu mais 250 equipes  do Brasil e mais 4 países servidores e mentores 

para criar projetos de laboratórios de inovação em governança  Pública com  

palestras e pequenos workshops ao longo do evento, mas o principal foco é o 

desenvolvimento de um laboratório de inovação, com a ajuda dos mentores, 

sempre com o foco na melhoria do serviço público . 

Em 2021 com a estruturação do projeto audiovisual da EGPA o LAB.I.GTEAD 

consolidou a propostas das metodologias ativas e formatação  de produção de 

conteúdos educacionais em formato hibrido como ações síncronas e 

assíncronas utilizando as ferramentas digitais e plataformas educacional  em 

webinarios , workshops cursos , aulas abertas ,oficinas  interativas em sala de 

situação, cuminando com a oferta de 7 cursos e a capacitação nesta 

modalidade 1.212 agentes capacitados com a abrangencia de 121 municípios. 

O Laboratório de produção audio visual foi inaugurado em novembro/2021, 

com toda estrutura física e aparelhamento tecnológico necessário para atender 

o Estado. 
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Laboratório de Produção Audio Visual 

 

Laboratório de Produção Audio Visual 

 

Sala de Edição 
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IV- Ações de Planejamento Estratégico 

 
Publicidade das Ações de Governo -Metas ODS – 16.6 

 

O Planejamento Estratégico Institucional (PEI) na EGPA prima 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 à EGPA fossem do conhecimento 

da Direção Geral da instituição e dos servidores efetivos e comissionados e 

colaboradores. Por participar efetivamente na definição de sua finalidade e 

avaliação das ações voltadas às demandas da sociedade e do projeto de 

Gestão Estatal,  o PEI é capaz de expressar as bases compreensivas da 

identidade institucional e do projeto pedagógico de Instituição com significado e 

valor público. Atualmente estamos em fase de conclusão do PEI. 

 

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 20 de setembro de 2021, foi realizado a conclusão do curso de pós-

graduação do Programa de Capacitação em Autismo, lançado em 18 de julho 

de 2020 e executado pela Escola de Governança Pública do Estado do Pará 

(EGPA) conjuntamente com a Secretaria de Estado de Saúde Pública 

(SESPA), por meio da Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo 

(CEPA), no qual titulou lato sensu 211 educandos, abrangendo os municípios 

de Altamira, Barcarena, Breves, Capanema, Conceição do Araguaia, Goianésia 

e Itaituba. O curso foi ofertado na modalidade semi-presencial , com carga 

horária de 180 horas de aula, desenvolvidas por meio das ferramentas 

pedagógicas como tutorias presenciais e on-line, e o desenvolvimento de um 

produto final no curso, objetivando não só o ingresso, mas a permanência e a 

finalização do curso com qualidade, buscando a efetividade das discussões e 

estudos promovidos. A capacitação foi voltada para servidores públicos efetivos 

de nível superior (técnicos e gestores) pertencentes as áreas de Saúde, 

Educação, Assistência Social, Cultura, Esporte e Lazer oriundos dos 

municípios apontados acima, que celebraram os competentes acordos de 
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cooperação técnica firmados com a SESPA e a EGPA. 

O curso foi realizado integralmente com recursos financeiros do Governo do 

Estado do Pará, alocados no orçamento da Escola de Governança Pública do 

Estado do Pará. 

 

 

Cerimônia de certificação para a turma, com representantes de cada município 

 

Aulas online realizadas durante o curso 

 

O Programa de Capacitação em Autismo foi previsto na Lei 9.061/2020, 

assinada pelo Governador Helder Barbalho no dia 22 de maio de 2020, 

instituindo a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista (PEPTEA). A iniciativa possibilitou diversos 
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avanços na área, e a Escola de Governança atua como um dos pilares da 

capacitação do programa, voltada para os servidores públicos. 

             

   Assinatura do Termo para realização do curso, ainda em 2020 

 

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 2021 junto ao programa do Governo do 

Estado Territórios pela Paz são focadas nos processos de gestão estratégica do 

programa, colaborando com a revisão do planejamento estratégico realizado no 

início de 2021. 

Este ano também demos continunidade à terceira versão do Projeto de 

Formação de Professores do Ensino Médio para o Enem – FORPEM (Metas 

ODS – 8.2; 8.3.). 

O FORPEM é um projeto da Escola de Governança Pública do Estado do Pará 

(EGPA) realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Educação 

(SEDUC) através das suas Unidades Administrativas da SEDUC (URES e 

USES) que visa a capacitação de professores da rede pública estadual, focado 

em áreas de conhecimentos aplicadas no Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem). A versão 2021 contou com duas turmas: uma turma presencial, que 
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abangeu a área metropolitana, capacitou 187 professores, atendendo 35 

escolas de ensino médio dos bairros do Jurunas, Guamá, Terra Firme, Bengui, 

Cabanagem, Icuí e Nova União, que integram o Programa Territórios pela Paz 

(TerPaz). Outra turma remota, realizada na modalidade à distância, que 

extendeu a formação para o interior do Estado, capacitando 573 professores do 

ensino médio. 

O objetivo do FORPEM é promover a capacitação de professores do Ensino 

Médio da rede pública de ensino, para o aperfeiçoamento de práticas docentes, 

nas áreas de conhecimento que promovam nos estudantes aprendizagens 

essenciais para o desenvolvimento de competências e habilidades como 

conhecimentos em ação, à luz dos pressupostos da BNCC, e avaliadas nos 

exames de larga escala como o ENEM. 

 

Arte de divulgação da iniciativa 
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     Aula da turma presencial de 2021 

 

     Aula da turma presencial de 2021 
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   Aula da turma presencial de 2021 

 

A formação presencial foi desenvolvida para professores do ensino médio da rede 

estadual atendendo escolas da região metropolitana, do Programa Território pela Paz, 

e na modalidade on-line para os demais municícipios atendendo as 21 unidades 

regionais da SEDUC, que é composta por 139 municípios. 

 

3) Forum de Governança Pública por todo Pará 

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

 
A partir do dia 1º de janeiro de 2021, assumiram a gestão municipal 144 prefeitos 

eleitos, sendo 99 em primeiro mandato, enfrentando desafios que a administração 

pública municipal os impõe. Administrar e implementar políticas públicas no Brasil, 

torna-se cada vez mais um exercício de coragem, ousadia, inovação e cidadania. A 

ausência ou a deficiência dessa estrutura operacional reduz a capacidade dos 

governos para concretizar projetos de interesse público.  

É essencial, ao desenvolvimento da administração pública, a constituição de 

capacidades técnica e gerenciais no âmbito das organizações públicas, criando-se 

condições favoráveis à execução de serviços de forma eficiente e produtiva. A 

profissionalização da gerência pública e a aplicação de modernas tecnologias de 

gestão podem garantir a qualidade e o manejo adequado dos programas prioritários 

dos governos, viabilizando a implementação das políticas públicas. 

Diante deste cenário, a Escola de Governança Pública do Estado do Pará idealizou o 

Fórum de Governança Pública por Todo Pará, acreditando que por meio da gestão do 

conhecimento pode contribuir com os novos gestores municipais na qualificação de 
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seus dirigentes e equipes técnicas, o que seria essencial, ao desenvolvimento da 

administração pública, a constituição de capacidades técnica e gerencial no âmbito 

das organizações públicas, criando-se condições favoráveis à execução de serviços 

de forma eficiente e produtiva. 

 

Arte de divulgação da ação 

 

Em maio de 2021 foi realizada a abertura do Fórum, no audiório da EGPA, com a 

presença de alguns convidados com transmissão ao vivo através do canal do youtube 

da EGPA. O evento contou com a participação de 54 Gestores municipais, entre 

Prefeitos, Vice-Prefeitos e Secretários Municípais e ainda de Secretários Estaduais 

e/ou representantes da SEASTER, SESPA, SEDUC, TCM e E-Faz, co-participantes 

indispensáveis no processo de formação, uma vez que estão diretamente vinculados 

às 06 áreas de conhecimento que foram abrangidas pelo projeto: Educação, Saude, 

Assistencia Social, Planejamento e Adminstração, Educação Fiscal e Plataforma + 

Brasil. 

Findamos o exercício com a execução de 09 Polos: Ananindeua, Goianésia do Pará, 

Breves, Belém, Redenção, Xinguara, Paragominas e Parauapebas, abrangendo 77 

municípios na modalidade presencial, e certificando 1.408 servidores municipais e 

estaduais. 
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MUNÍCIPIO POLO 
QUAT DE MUNICÍPIOS 

ABRANGIDOS 

QUANT DE SERVIDORES 

CAPACITADOS 

Ananindeua 12 300 

Goianésia do Pará 8 126 

Breves 10 150 

Belém / Soure 8 115 

Redenção 7 154 

Xinguara 7 170 

Parauapebas 12 203 

Paragominas 13 190 

 

 

 

Fórum de Governança em Ananindeua 
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Fórum de Governança em Breves 

 

 

Certificações do Fórum de Governança em diversos municípios polo 
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Fórum de Governança em Parauapebas 

 

POLOS  

Nº POLO MUNICÍPIOS PARTICIPANTES 

1 Ananindeua 

Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Barbara, 

Benevides, Santa Isabel do Pará, Bujaru, Castanhal, 
São Francisco do Pará, Inhangapi, Colares e Terra 
Alta. 

2 Goianésia do Pará 
Goianésia do Pará, Brejo Grande do Araguaia, 

Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna do Pará, Breu 
Branco, Tucuruí e Novo Repartimento. 

3 Breves 
Breves, Afuá, Anajás, Bagre, Curralinho, Gurupá, 

Melgaço, Portel,  Oeiras do Pará e São Sebastião da 
Boa Vista. 

4 Belém / Marajó 
Afuá, Chaves, Soure, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, 
Cachoeira do Arari, Muaná, Ponta de Pedras. 

5 Redenção 
Redenção, Pau D’arco, Conceição do Araguaia, 

Floresta do Araguaia, Santana do Araguaia, Cumaru 
do Norte e Santa Maria das Barreiras. 

6 Xinguara 
Xinguara, Água Azul do Norte,  Bannach, Ourilândia 

do Norte, Rio Maria, São Félix do Xingu, Sapucaia, 
Tucumã. 

7 Parauapebas 

Parauapebas, Curionópolis, Eldorado dos Carajás, 

Canaã dos Carajás, Marabá, São Geraldo do 
Araguaia, Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do 
Araguaia, Palestina do Pará, São Domingos do 
Araguaia, São João do Araguaia e Piçarra. 

8 Paragominas 

Paragominas, Mãe do Rio, Ulianópolis, Ipixuna do 

Pará, Tomé-Açu, Aurora do Pará, Dom Elizeu, Abel 
Figueiredo, Rondon do Pará, São Miguel do Guamá, 
Irituia, Garrafão do Norte e Cachoeira do Piriá. 

 

 

É importante destacar que o projeto do Fórum de Governança, é o marco 
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inicial que prosseguirá com uma formação continuada, desenvolvendo grupos 

de estudos, trilhas de aprendizagem, webinários e cursos continuados 

desenvolvidos a partir das primeiras horas de qualificação ofertadas durante o 

Fórum. 

 

4) Programa CapacitaSUAS 

Ação de capacitação de agentes / Sócio Assistenciais - -Metas 

ODS – 8.2; 8.3 

Credenciada junto ao Ministério do Desenvolvimento Social - MDS e compondo 

a Rede SUAS desde setembro de 2014, a EGPA passou a ofertar capacitação 

na área da assistência social com recursos federais. 

Enquanto responsável pelas ações do SUAS, a Escola de Governança realizou 

43 turmas, com 3.831 participantes em processo de certificação conforme 

programa e sistema SIMA DO GOVERNO FEDERAL   Fonte: 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/sima_capacitacao/relatorio_aluno_turma.php 

Fonte: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/sima_capacitacao/listar_turmas.php 

 

O Programa Nacional de Capacitação do SUAS - Sistema Único de Assistência 

Social (instituído em 16 de março de 2012, por meio da Resolução nº 8 do 

Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS) é uma ação desenvolvida 

pela autarquia em parceria com a Secretaria de Assistência Social, Trabalho, 

Emprego e Renda (SEASTER) e tem por finalidade garantir oferta de formação 

permanente para qualificar profissionais do SUAS no provimento dos serviços e 

benefícios sócio assistenciais; capacitar técnicos e gestores do SUAS para a 

implementação das ações dos Planos Estratégicos do governo brasileiro; 

induzir o compromisso e responsabilidade do pacto federativo do SUAS com a 

Educação Permanente junto às Secretarias Estaduais e do Distrito Federal; e 

aprimorar a gestão do SUAS nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios. 

 

O CapacitaSUAS destina-se aos trabalhadores do SUAS 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, 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. 
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Vale destacar que a autarquia foi a primeira Escola de Governança da região 

norte a firmar acordo desta magnitude, passando assim a compor a Rede 

Nacional de Educação Permanente do SUAS – RENEP/SUAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Site de inscrições para o CapacitaSUAS 

 

O programa CAPACITASUAS, vem sendo executado desde 2015 pela EGPA 

(exceto em 2020, em decorrencia da pandemia), visando capacitar 

Conselheiros Municipais, Estaduais e Distritais, dotando-os de conhecimento, 

habilidades e atitudes necessárias para o controle social do SUAS, qualificando 

a sua atuação política e institucional e contribuindo para o protagonismo dos 

Conselheiros no desenvolvimento da pólitica de controle social. Buscando 

atender os 144 municípios do estado do Pará, tendo como orgão responsável a 

SEASTER, porém o executor é a EGPA através do Termo de Cooperação 

Técnica nº 001/2016/SEASTER. 

 

Na modalidade EAD alcançamos o nº de 2.331 atores da assistência 

devidamente cadastrados, com um total de 1.431 já aptos pra certificar 

somente nesta modalidade. Totalizando nas modalidades presencial e em EAD 

são 2.931 servidores concluintes dos cursos (Capacita SUAS). 

 

O programa abrange dois cursos de 60 horas cada, na modalidade Educação a 

Distância/Agil/Hibrida, sendo: Introdução ao Exercício do Controle Social e 

Atualização em Vigilância Socioassistencia, sendo ambos na área básica de 

ciências sociais aplicadas e na área de conhecimento de serviço social, 

trabalho e sociedade.  

 



24 

 

 

5) Programa de Municipalização 

Ação de capacitação de agentes / Acordo de Cooperação Técnica - Metas 

ODS – 8.2; 8.3 

 

O Programa de Municipalização, realizado através de uma parceria entre 

EGPA e as prefeituras municipais. Neste programa a Escola de Governança é 

responsável por todo o suporte acadêmico, como a formatação dos cursos, 

instrutores e certificação dos alunos. Por sua vez, a prefeitura do município 

participante assume o apoio logístico e estrutural, fornecendo espaço e 

organização para as aulas e inscrições dos servidores. 

Este ano as ações do programa foram suspensas no primeiro semestre em 

decorrencia da pandemia, sendo retomada apenas em junho/2021, e 

atenderam os municípios de Curralinho, Goianésia, Igarapé Miri, Acará, 

Xinguara, Eldorado dos Carajás, Redenção, Soure, Cametá e oeiras do Pará, 

cuminando em mais de 800 servidores municipais capacitados. 

Vale ressaltar que neste exercício tivemos o maior numero de Acordos de 

Cooperação Técnica Assinados da história da EGPA, dos 144 municípios do 

Estado do Pará, 127 TCT assinados e vigentes. 

 

VI - Execução Orçamentária 

 
O monitoramento e a avaliação de políticas públicas e programas 

governamentais assumiram grande relevância para as funções de 

planejamento e gestão. Em 2021, para a execução das ações da EGPA 

constantes na Lei Orçamentária Anual foi disponibilizado inicialmente o valor de 

R$ 9.898.940,00. Não possuimos suplementação, exceto para implementação 

do Curso de Mestrato, inserido como compromisso regional. 

 

Ressaltamos que mesmo com a retomada das atividades presenciais e o 

aumento das ações da EGPA, com dois projetos não previsto no PPA, o Fórum 

de Governança e a Formação de Professores do Ensino Médio, a execução 

orçamentária ocorreu de acordo como programado, pois tivemos novamente 

um ano atípico, em decorrencia da continuidade pandemia, que reduziu os 

gastos em alguns projetos e atividades, suprindo as despesas não planejadas 

e possibilitando a realização dos devidos remanejamentos de forma a não 
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gerar o comprometimento nos resultados e na execução orçamentária. 

 

VII - Ações de Qualificação Presenciais e Remota 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 realizadas nos 

formatos presenciais e remotos.  

Com a continuidade da pandemia, a EGPA intensificou o estudo a distância, 

qualificando tanto o servidor público, que é nosso cliente, como tambem 

proporcionando aos técnicos e profissionais desta EGPA o aperfeiçoamento 

tecnológico, a fim de acompanhar e atender a demanda dessa nova era. 

Obetivando melhorar a forma de trabalho dos servidores da EGPA e ainda 

dinamizar o trabalho dos cursos remotos, esta Escola de Governança fez a 

aquisição de 80 licenças de uso do Google. 

As aulas remotas são um marco para EGPA, diferente dos cursos EaD já 

disponibilizados pela Escola há alguns anos, que podem ser acompanhados a 

qualquer hora ou revisados. As turmas remotas realizadas em um ambiente 

virtual de aprendizagem acontecem durante um horário específico, e não 

podem ser acessadas em outro horário.  

Em 2021, as turmas presenciais e remotas ofertadas na categoria ‘cursos 

livres’, pela EGPA, somam 155. 
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Turmas de qualificação de 2021 

 

 

Turmas de qualificação de 2021 
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Turmas de qualificação de 2021 

 

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 2021 foram tambem retomadas no segundo semestre, as ações de 

municipalização, como já citado acima (ação V, item 5), ou seja, cursos 

presenciais ofertados pela EGPA em outros municípios. 

 

1. Métricas de Formação 

 
1.1 Agente Público Qualificado – 14.655 

 
1.2 Órgãos Públicos Atendidos com Turmas Fechadas:  

 
Hospital Ofir Loyola (06 turmas); 
SEDUC – USE 5 (01 turma); 
Procuradoria Geral do Estado (01 turma); 
FUNTELPA (03 turmas); 
Polícia Militar (01 Turma); e  
SEMAS (01 turma) 
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1.3 Órgãos Públicos Atendidos com Turmas Fechadas com assinatura 

de TED: 

FAPESPA (01 turma); 

Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e Fundação (11 turmas); e 

 Santa Casa de Misericórdia do Pará (02 turmas) 

1.4 Municípios Atendidos: 144 (Abrangendo todas as ações da EGPA: 
Regionalização, Portifólio, Fórum de Governança, FORPEM e Programas). 

 
 

1.5 Regiões de Integração Atendidas: 12 

 

 
VIII - Ações de Valorização 

 
Ação de valorização do servidor Metas ODS - 8.5 

 
Munidos da experiência do ano anterior, continuamos no ano de 2021 as ações 

de valorização em formato remoto, já mesclando com presencial, porém com o 

número de participantes presenciais reduzido, respeitando as determinações 

de saúde sanitária e não deixando de executar duas grandes ações de 

valorização por meio do Núcleo de Programas de Valorização do Servidor 

Público (NPVS), e ainda a Parceria com a Secretaria de Estado de 

Administração e Finanças – SEPLAD, na execução do 2º Programa Olhar do 

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. 

 

1.1) 2º Prêmio Inova Servidor, lançado em edital em março de 2021, teve 25 

projetos inscritos dos quais 20 foram aprovados, semdo 10 em serviços 

e 10 em processos, e ao final os dez melhores foram premiados, vale 

ressaltar que 83 servidores participantes das equipes. Todos foram 

certificados e a premiação final foi realizada no dia 07 de outubro, no 

Teatro Margarida Schivassapa (Centur), 19 servidores (representantes 

das iniciativas) receberam das mãos da Diretora Geral da EGPA, 

Evanilza Marinho, certificados, e cheques; 

1.2) Ao longo do ano foram realizadas quatro edições, transmitidas pelo 
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canal do Youtube da EGPA chamadas de “Esquenta da Semana de 

Inovação”, com público total de 2.581 participantes e 474 certificados 

emitidos. 

1.3) 2° Semana de Inovação - Atribuída às programações desenvolvidas 

junto ao 2° Prêmio Inova Servidor, ocorreu entre os dias 28 e 30 de 

junho, com 1.133 visualizações no canal do Youtube da Escola, 

abrangendo os mais diversos estados do Brasil. O evento trouxe uma 

série de temas nas palestras, voltadas à inovação no setor público em 

vários segmentos, além das defesas dos trabalhos inscritos no Prêmio 

Inova Servidor. 

Os projetos apresentados de acordo com sua colocação foram: 

 

Colo
caçã

o 
Projeto Servidor Responsável Premiação 

1 POLICIAMENTO COMUNITÁRIO ESCOLAR Glauber Mota Pereira R$ 4.400,00 

2 CONCILIAR É UM CAMINHO PARA PAZ Marcio Mota Vasconcelos R$ 3.300,00 

3 
PESQUISE NA QUARENTA - INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA E PÓS-GRADUAÇÃO-MSC E DSC 

Alexandre da Silva Diniz R$ 2.200,00 

4 MOBILIDADE DO SERVIDOR Iris Alves Miranda Negrao R$ 1.100,00 

5 
O IGEPREV TÁ ON - AÇÕES PSICOSSOCIAIS 
NO MUNDO REAL E VIRTUAL 

Juliana Bezerra Galvao 
Cavalcante de Souza 

R$ 1.100,00 

6 
TFD/4ºCRS: DE "PAGAR EVOLUÇÕES" PARA 
GESTÃO ESTRATÉGICA DO RIO CAETÉS 

Jefferson Bentes de Carvalho R$ 1.000,00 

7 VIVÊNCIAS Gigliane Vieira Queiroz R$ 1.000,00 

8 
GESTÃO ELETRÔNICA DE CAUSAS DE 
INTERNAÇÕES PROLONGADAS 

Fagnei Ivison Corrêa Carvalho R$ 1.000,00 

9 PROJETO INTEGRATIVO "VOCÊ É CAPAZ!" Washingthon Napoleão Eufrázio R$ 1.000,00 

10 
SIG-UEPA: DA GESTÃO POR PROCESSOS AO 
MONITORAMENTO DO PPA E PEI 

Elinne Salgado Ferreira R$ 1.000,00 

TOTAL DE PREMIAÇÃO R$17.100,00 
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Defesa de projetos do Prêmio Inova Servidor 

 
Defesa de projetos do Prêmio Inova Servidor 

 

2) Canta Servidor 

 
O programa teve inscrição e validação de forma on-line, e foi executado de 

forma presencial, com público respeitando os protocolos de vigilância sanitária. 

No total, tivemos 83 obras inscritas, e 72 validadas das quatro regiões 

propostas no regulamento. Após a seleção dos 12 finalistas, 3 por cada região 

proposta (Região Marajó, Região do Baixo Amazonas ea Sudoeste, Região 

Nordeste e Sudeste e Região Metropolitana de Belém ampliada), todos foram 
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convidados à grande final, executada em parceria com a Fundação Paraense 

de Radiodifusão (Funtelpa), em um evento com transmissão ao vivo pelo portal 

e TV da Rede Cultura no dia 7 de outubro, de repercussão em todo o estado 

com 8.000 visualizações a nível nacional, valorizando o servidor finalista mais 

ainda, agregando a premiação no valor total de R$39.600,00 recebendo o 

primeiro lugar R$ 4.400,00, o segundo R$ 3.300,00 e o terceiro R$ 2.200,00, 

para cada região. 
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Além das apresentações dos servidores, a programação também contou com 

um show da Banda Fruta Quente. 

 

 
 

 
Final do Canta Servidor 
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Final do Canta Servidor 

 
3) Olhar do Servidor 

 
Evento realizado com a inscrição e seleção totalmente virtuais e um evento 

presencial no dia 26 de outubro, para premiação, realizado no Palácio dos 

Despachos da Governadoria do Estado, contando com a presença do 

Excelentissimo Governador do Estado Helder Barbalho. 

 

A premiação é uma idealização da SEPLAD, que coordenou e executou todas 

as etapas, com parceria da EGPA. Foram disponibilizadas 200 vagas, divididas 

em quatro subtemas: Nossa gente; Nossa biodiversidade; Nosso patrimônio 

histórico e cultural; e, de forma inédita, a categoria Nossa gastronomia. 

Após as inscrições, foram selecionadas 40 fotografias por uma comissão 

técnica e, posteriormente, foi aberta votação popular, que contou com mais de 

63 mil votos. Todo o processo ocorreu de forma on-line, por meio do site da 

Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) com o apoio 

da Escola de Governança Pública do Pará (EGPA).  

 

 



34 

 

 

 

Premiação II Olhar de Servidor 

 

 
Premiação II Olhar de Servidor 

 

4) Programas de Qualidade de Vida no Trabalho – QVT 
 

Objetivando criar de forma participativa e prática, uma política de QVT 

estadual, a EGPA lançou em novembro/2021 trilhas formativas ativa para até 

20 servidores que desenvolverão o Texto Base Orientador em um processo de 

mentoria de 6 Módulos. Programas de Qualidade de Vida no Trabalho – QVT 

referem-se a um conjunto de esforços, empreendidos por uma organização, 
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para a implantação de melhorias e inovações no ambiente de trabalho, 

podendo ser em nível gerencial, tecnológico e estrutural.  

 

 

Midia de lançamento do QVT 

 

IV - 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) deu 

continuidade aos cursos 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, na modalidade presencial modular com conclusão prevista 

para abril de 2022, ressaltando que o atraso no cronograma deu-se em virtude 

das contenções estabelecidadas pelo governo em decorrência da pandemia. 

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, na modalidade presencial modular com conclusão prevista 

para abril/2022, ressaltando que o atraso no cronograma deu-se em virtude 

das contenções estabelecidadas pelo governo em decorrência da pandemia. 
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2) Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Estratégicos em 

Governança Pública (CEPPE) 

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

 
2.1) Mestrado 

 
Por inúmeros contratempos causados pela pandemia, dentre outros de ordem 

orçamentária e financeira, não conseguimos implentar no ano anterior o curso 

de Mestrado, sendo este, no ano de 2021 locado como Compromisso de 

Governo. Diante da necessidade de implentar a formação stricto senso, à nivel 

de Mestrado, foi realizado a disponibilidade orçamentária para arcar com as 

despesas da implementação, para oferta de 20 vagas, sendo estas providas 

por servidores públicos estaduais efetivos que atuam na área de planejamento, 

e o processo de seleção e custo será partilhado entre a EGPA e a SEPLAD. 

Considerando a necessidade de contratação de uma instituição de nível 

superior para execução do curso, a EGPA está em tratativas de contratação da 

instituição que ficará responsável pela seleção final dos contemplados que 

atenderem as exigencias do edital de seleção, o curso terá duração de 24 

meses com previsão de conclusão para 2024. 

O mestrado será desenvolvido na área de Administração Pública, 

contemplando os temas: Governança e Desenvolvimento, Sistema de 

Governança, Inovação no Serviço Público e Processos Avaliativos. 

O lançamento do edital de seleção está previsto para dezembro de 2021, já o 

inicio do curso, para março de 2022. Serão ofertadas 20 vagas, sendo 10 

vagas para os técnicos vinculados ao órgão central de planejamento 

(SEPLAD), e as demais para os técnicos das coordenações de Planejamento 

dos órgãos, e o custo total é de R$ 816.000,00. 

 

2.2) Pesquisa capital Intelectual 

 

O estágio atual da pesquisa de capital intelectual do estado é o da análise 

descritiva dos dados coletados na aplicação do questionário de pesquisa. 

Nesta fase foram desenvolvidas análises no contexto geral da amostra de 
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servidores. A fase seguinte, é desenvolver análises segmentadas por grupo de 

servidores: Educação, Saúde, Segurança Pública e os demais contemplados. A 

pesquisa foi realizada no periodo de 01/12/2020 a 30/05/2021, com 

participação de 3.796 servidores, provenientes aos seguintes órgãos: 

ADEPARÁ - Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará; AGE - 

Auditoria Geral do Estado; ARCON - Agência de Regulação e Controle de 

Serviços Públicos do Estado do Pará; BANPARÁ- Banco do Estado do Pará; 

Casa Civil da Governadoria do Estado; Casa Militar da Governadoria do 

Estado; CBMPA - Corpo de Bombeiros Militar do Pará; CEASA - Centrais de 

Abastecimento do Estado do Pará; CODEC - Companhia de Desenvolvimento 

Econômico do Pará; COHAB - Companhia de Habitação do Estado do Pará; 

COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará; CPCRC - Centro de Perícias 

Científicas Renato Chaves; CPH - Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 

do Pará; DETRAN - Departamento de Trânsito do Pará; EGPA - Escola de 

Governança Pública do Estado do Pará; EMATER - Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Pará; FAPESPA - Fundação Amazônia de 

Amparo a Estudos e Pesquisas; FASEPA - Fundação de Atendimento 

Socioeducativo do Pará; FCG - Fundação Carlos Gomes; FCP - Fundação 

Cultural do Pará; FHCGV - Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna; 

FSCMP - Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará; Fundação Pará Paz; 

FUNTELPA - Fundação Paraense de Radiodifusão; Gabinete do Vice-

governador; HEMOPA - Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do 

Pará; HOL - Hospital Ophir Loyola; IASEP - Instituto de Assistência aos 

Servidores do Estado do Pará; IDEFLOR-BIO - Instituto de Desenvolvimento 

Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará; IGEPREV - Instituto de 

Gestão Previdenciária do Estado do Pará; IMETROPARÁ - Instituto de 

Metrologia do Estado do Pará; IOE/PA - Imprensa Oficial do Estado; ITERPA - 

Instituto de Terras do Pará; JUCEPA - Junta Comercial do Estado do Pará; 

NGPM - Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito – 

CREDCIDADÃO; NGTM - Núcleo de Gerenciamento de Transporte 

Metropolitano; OGE - Ouvidoria Geral do Estado; PC/PA - Polícia Civil; PGE/PA 

- Procuradoria Geral do Estado do Pará; PM/PA - Polícia Militar; PRODEPA- 

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará; 

SEAC - Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania; SEAP - Secretaria 

de Estado de Administração Penitenciária; SEASTER - Secretaria de Estado de 

Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda; SECOM - Secretaria de 
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Estado de Comunicação; SECTET - Secretaria de Estado de Ciência, 

Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica; SECULT - Secretaria de 

Estado de Cultura; SEDAP - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Agropecuário e da Pesca; SEDEME - Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia; SEDUC - Secretária de 

Estado de Educação; SEDUC - Secretaria de Estado de Educação do Pará; 

SEFA - Secretaria de Estado da Fazenda; SEGUP -Secretaria de Estado de 

Segurança Pública e Defesa Social; SEMAS - Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade; SEPLAD - Secretaria de Estado de 

Planejamento; SESPA - Secretaria de Estado de Saúde Pública; SETRAN - 

Secretaria de Estado de Transporte; SETUR - Secretaria de Estado de Turismo 

do Pará; SRGBA - Secretaria Regional de Governo do Baixo Amazonas; UEPA 

- Universidade do Estado do Pará. 

 

2.3) IV Colóquio de Governança Pública 
 

O Projeto IV CGP foi efetivamente realizado em plataforma online, em que 

todas as palestras, sessões temáticas, lançamento da revista acadêmica da 

EGPA e a apresenção dos artigos e as experiências da operacionalização e 

entrega de serviços públicos a partir dos processos inovativos de gestão e das 

tecnologias digitais, foram realizadas no youtube no período de 15 a 17 de 

setembro de 2021. A programação contou com sete momentos: 

 

- Mesa e Palestra de Abertura: Repensando o serviço público para um futuro 

Pós COVID-19 

- Painel Temático 1: A importância da gestão do conhecimento e do capital 

intelectual para o serviço público: habilidades e competências necessárias ao 

momento pós Covid-19 

- Painel Temático 2: Impactos da COVID-19 nas cadeias de suprimentos no 

serviço público: o papel das práticas de aquisição, desenvolvimento e entrega 

de serviços 

- Palestra: A importância dos periódicos eletrônicos (electronic journal) para a 

disseminação da informação científica 

- Apresentação de (onze) artigos científicos por eixos temáticos  

- Lançamento da Revista Eletrônica EGPA – Gestão Pública e Resultados das 

pesquisas: Gestão de Conhecimento em Organizações Públicas: análise do 
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capital intelectual na estrutura pública do Estado do Pará; e Desafios dos 

municípios paraenses no segmento do turismo diante da Covid-19. 

- Experiências da operacionalização e entrega de serviços públicos a partir dos 

processos inovativos de gestão e das tecnologias digitais 

 

 

Material de divulgação do evento 

 

Live de lançamento do Colóquio de Governança em 2021 

 

O IV CGP teve um total de 224 acessos, nos três dias de programação e foram 

emitidos 112 certificados de participação, segundo o critério de s¼ de 

permanência por grupo de evento. Também foram emitidos 37 certificados aos 

avaliadores de artigos, por artigos avaliados e 54 certificados aos palestrantes, 

painelistas, expositores, facilitadores e convidados em geral, totalizando 203 

certificações. 
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Transmissão ao vivo do IV Colóquio de Governança  

 

Antecipando-se ao IV CGP, foram realizadas oficinas de aprendizado ciêntífico, 

objetivando, ampliar e qualificar a oferta de trabalhos científicos submetidos 

aos Colóquios de Gestão Pública. Foram encontros online onde por uma hora 

um acadêmico, de forma voluntária, desenvolvia uma temática com os 

participantes, e o vídeo encontra-se no Youtube da EGPA. Esses encontros 

iniciaram em maio de 2021 e encerraram-se em agosto do corrente ano, com 

as seguintes temáticas: 

- Estrutura de Artigo 

- Normatização de Artigo  

- Fontes de referências científicas-bases de periódicos  

- Metodologia: referencial teórico 

- Metodologia: problemas de pesquisa 

- Metodologia: abordagem quantitativa 

- Construção e gerenciamento do Lattes 
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Transmissão ao vivo do IV Colóquio de Governança 

 

 

Transmissão ao vivo do IV Colóquio de Governança  

 

2.4) Publicações 

 
O Observatório de Governança produziu um artigo contemplado com a 

publicação na Revista RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar - ISSN 

2675-6218: Identificação e Características dos Stakeholders na Construção do 

Planejamento Estratégico de uma Instituição Pública. De autoria dos técnicos 

da EGPA, Sérgio Castro Gomes (doutor), Laurimar de Matos Farias (doutor), 

Luciana Rodrigues Ferreira (doutora), Flavio Heleno Solano Reis (mestre).  

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. 
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E ainda tivemos quatro outras publicações de autoria do servidor mestre Flavio 

Heleno Solano Reis e outros servidores:  

Novamente na Revista Multidisciplinar – RECIMA21 com o artigo “APLICAÇÃO 

DO MÉTODO KANITZ PARA VERIFICAÇÃO DE SOLVÊNCIA NAS 

EMPRESAS OI S/A E TIM S/A”, desta vez, objetivou analisar as 

demonstrações financeiras de uma empresa, para melhorar a percepção do 

gestor para a tomada decisões. 

XI – CODS – Colóquio de Organizações, Desenvo0lvimento e 

Sustentabilidade, promovido e coordenado pela Unama, onde foi abangido o 

artigo com o tema : “Representatividade das Receitas Próprias do Município de 

Ananindeua/PA em Comparação as Receitas Totais: Analise dos anos de 2017 

e 2018” 
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Na Revista Eletronica Gestão e Tecnologia, o artigo “Controle Interno como 

Ferramenta de Auxílio à Gestão Empresarial Internal Control as a Tool to Assist 

Business Management”, objetivou evidenciar o controle interno como 

ferramenta de auxílio à gestão empresarial. 

 

E a mais recente publicação na Revista Gestão, Inovação e Negócios, o artigo 

“Auditoria de Estoques” como Proposta para Redução de Custo Agroindustriais 

do Açaí: Estudo de caso em Empresa do Ramo Localizada no Munícipio de 

Castanhal – PA, visando procedimentos de auditoria de estoques e controles 

internos do segmento agroindustrial do açaí, avaliando desde a origem até o 

produto acabado, possibilitando ajustes e possíveis recomendações que 

venham a ser levantadas como proposta a minimizar custos das fases 

operacionais da cadeia produtiva. 

 

2.5) Ações de desenvolvimento interno 

 
O Centro de Pesquisas da EGPA também atuou internamente em 2021, na 

elaboração do Projeto Pedagógico Institucional, já em fase de conclusão, após 

seminário interno realizado em 2020. 

 

X - Ações de Educação Profissional e Tecnológica  

 
Realização de Cursos de Educação Tecnológica – Metas ODS –     4.3; 4.5; 4.b; 

9.5; 9.a 

 

Visando promover a formação profissional técnica, na modalidade à distância, 
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para servidores públicos da educação que atuam em áreas de apoio às 

atividades pedagógicas e administrativas nas escolas públicas de educação 

básica e que possuam o certificado de conclusão de nível médio ou 

equivalente, a Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA) 

lançou em novembro/2021 o edital do processo seletivo para o Curso Técnico 

em Secretaria Escolar, ofertando 750 vagas destinadas a servidores públicos 

estaduais e municipais do Estado do Pará (caso o Termo de Cooperação 

Técnica com a EGPA esteja vigente), observando que 20% das vagas poderão 

ser ocupadas por servidores de cargos exclusicvamente comissionados ou 

contratados, desde que o contrato do servidor esteja vigente até a data do 

término do curso, assim como os servidores municipais.  

O curso terá a duração um ano, distribuídas em atividades síncronas e 

assíncronas, com a previsão de encontros virtuais remotos. 

 

 

 

 


