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GOVERNO DO ESTADO DO PARA
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAçÃO

RESoLUçÃo No 441 DE 0s DE DEZEMBRo DE 20i9.

A PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE eOUCeçÃO, usando de suas
atribtrÇões, e de acordo oom a decisão do Plenário, em sessão r'ealizada no dia
05112(2019 tProcesso no 2018128789 - Parecer no 363/2019-CEE/PA).

RESOLVE F.ROMULGAR A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

EMENTA: Concede o Recredenciamento lnstitucional
e Renovação de Autorização do Gurso Técnico em
Secretaria Escolar Subsequente Presencial e
Autorização na Modalidade EaD, Autorização do
Gurso Superior de Tecnologia em Secretariado na
Modalidade Presencial e EaD (Eixo: Gestiio em
Negócios), ao lnstituto de Formação Profissional e
Superior da Escola de Governança Pública do
Estado do Pará (ISEG/EGPA) ofertados no município
de Belém/PA.

Art.1o- Fica concedido o Recredenciamento Institucional e a Renovação de Autorização
do Curso Técnico em Secretaria Escolar Subsequente Presencial e Autorização
na Modalidade EaD, Autorização do Curso Superior de Tecnologia ern
Secretariado na Modalidade Presencial e EaD (Eixo: Gestão em Negócios) ao
lnst tuto de Formação Profissional e Superior da Escola de Governança
Pública do Estado do Pará (ISEG/EGPA), localizado à Avenida Governador José
Malcher, no 900 - Nazaré, município de Belém/PA, pelo ptazo de 05 (cinco) anos,
a cmtar do dia 05 de dezembro de 2019.

Att.2o- O Recredenciamento Institucional, a Autorização e a Renovação de Autorização
dos Cursos são atos decorrentes do processo avaliativo, estabelecido pelo
Colselho Estadual de Educação do Parâ, procedido por Comissão
desi3nada para operacionalização de instrumento de Avaliação que regula
padÉes de qualklade para as lnstituições vinculadas ao Sistema de Ensino do
Pará.

Art.3o- Deverá o lnstituto de Formação Profissional e Superior da Escola de
Governança Pública do Estado do Pará (ISEG/EGPA), atender às
reccrnendações estabelecidas no Parecer no 363/2019 - CEE/PA, parte
integrante desta Resolução.

A1.4o- Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as
dispcsições em contrário

CONSELHO ESTADUAL DE DO PARÁ, Belém, 05 de dezembro 2019.

Garvalho Fidalgo Arroyo
residente

Maria Betân
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAçÃO

RESoLUçÃo No 442,D8 05 DE DEZEMBRo DE 2019

A PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE eOUCRçÃO, usando de suas
atribuições, e de acordo com a decisão do Plenário, em sessão realizada no dia

0511212019 (Processo no 2018128789 - Parecer no 363/2019-CEE/PA).

RESOLVE PROMULGAR A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

EMENTA: Concede a Convalidação das certificações
emitidas pelo lnstituto de Formação Profissional e
Superior da Escola de Governança Pública do
Estado do Pará (ISEG/EGPA), aos alunos egressos
do Curso Técnico em Secretaria Escolar e dos
Gursos de Pós-Graduação lato sensu que
concluíram os estudos no período de 2017 a2019-

Art.ío- Fica :oncedida, em caráter excepcional, a Convalidação das certificações emitidas

aos alunos egressos do Curso Técnico em Secretaria Escolar e dos Cursos de Pós-

Graduação'alo sensu do lnstituto de Formação Profissional e Superior da Escola de

Governãnça Pública do Estado do Pará (ISEG/EGPA), que concluíram os estudos no

período córnpreendido entre 2017 a 04 de dezembro de 2019, constante da relação
juntada aos autos do processo no 2018128789 CEE/PA, fls 698/714, que é parte integrante

desta Resolução.

AÍt.2o- Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as

dbposições em contrário.

CONSELHG ESTADUAL DE EDU O PARÁ, Belém, 05 de dezembro de 2019

Maria Betân Carvalho Fidalgo Arroyo

Presidente
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[-lSTÊÀGEM DE APRO\/4D05 - CURSO TECNICCI l.l

CUrSO: TSEOOZ.TÉCruICO EM SECRETARIA ESCOLAR

Turno : VnfUHÃ

MATRíCUtA

t-@M'105032
L62M lcr5024

162M 105028
162MJ05030
1€2M105023
1e 2M305021
1€2Mt05016
1€2MC05027
1€2M005012
1€2M005004
1€2M005002
1€2M005034
1e 2MOo5003
1€.2Mn05018

1€.2Nm05019

1€,2N/m05006

1€.2ÍvtCIo5031

162Nno05017

162t\4005037
162ÍVt005011
162M005005
162M005009
162M0r15029
162M005007
162M0D5008
162M0D5025
167M005022
162M0,15010

1"62M0r5033
162M015035
162M015013

NOME

ALCILENE DE SOUZA VELLOSO

CRISTIANE LEÃO SANTIAGO

DINALDO PINHEIRO SANTANA

DISSEIA DA SILVA MAIA

DOMINGAS RAQUEL GONçALVES MEDEIROS

ELAYNE CRI5TINA SOUZA CUNHA DA COSÏA

ELIANA DO SOCORRO BARROS FORMIGOSA

ELISANGELA DO SOCORRO PINTO SANTOS

FELIPE AUGUSTO LIMA DA SILVA

GISELY NASCIMENÏO DA SILVA

JAQUELINE SODRÉ BLANCO

JOSÉ ANÏONIO VAZ VILHENA

JOSÉ CARLOS DAS MERCÊS OEIRAS

IOÃO LUIZ TULOSA DOS SANTOS

LUCIA DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA JUNIOR

MANOEL DA CONCEIçÃO PANTOJA

MARIA CILENE SILVA DA CRUZ

MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MAGALHÃES

MICHELL GONÇALVES DE FARIAs

MILENA FREITAS DA SILVA

NADIR DE OLIVEIRA BARBOSA

NIVALDO ROBERTO SOARES DA COSTA

RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA IUNIOR

ROBERTO MAIA DALTRO

ROBERTO MAIA MARTINS

ROSA DE FÁTIMA BATISTA PEDROZO

SHIRLLE LOPES DE LIMA BRANDÃO ARREOSR

VALDILENE GALDINO DA SILVA

VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA

YANNA KAMYLLA OLIVEIRA DOS SANÏOS

;;,:,, i'i i.: ; :.lj 1,ii,l

[r'1, ú,1i,.].

( "rlt- cpF

t

590.585.522-
881.L93.192-
174.27t.772-
714.287.632-.
958.318.942-
614.7L4.292-
5s7.889.202-
863.035.542-.
656.22L.tL2-.
813.669.146-t
424.782.502l
598.339.L22-.
198.989.322-i

265.772.082-l
003.114.022-{
352.485.482-l
283.L23.842-l
330.57t.762-!
776.L36.782-!
744.562.452-t
595.229.922-l
109.585.842-,
702.3L2.8t2-|
425.59L.972-(
479.970.362-',-

282.460.202-i
756.566.392-:
588.836.732-(
08L.217.tO2-(
884.953,702-(

RG

401181"2 SEGU

2489142PC/PA
476s766 PC/PA

462st38 SEGUPA/PA

32S422tPC|PA
4t37A94 SECUP/PA

3335206 PCIPA

2592408 PCIPA

4660002 SEGUP/PA

3660253 SEGUP/PA

5873351 PCIPA

L877zTL SSP/PA

3024234 SEGUP/PA

4980926 SEGUP/PA

1459061 SEGUP/PA

423313! SEGUPA/PA

1976999 SEGUP/PA

3328668 SËGUP/PA

175628s PC/PA

3867385 SEGUP/PA

3607970 PC/PA

268s4s9 SEGUP/PA

4s1984s SSP/PA

4667049 PC|PA

609s83967 SSP/PA

2r"55s84 PC/PA

44644!3 SEGUP/PA

3653907 SEGUP/PA

270422PClPA
8s33864 SEGUP/PA
s309341 SEGUP/PA
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ISEG - ltlstituto cle Forrração Proíissional e Sllperior da Escola de Governatrça Pública do Estado do Par'á

LiSTAGEI\/i DE APF,OVADOS _ CIJIìSO TÉCNICCI

curso: : rsrooa-rÉcrulco EM SECRETARIA ESCOLAR

ïurno:Va-lAÃ

MATF.íCULA

L62M0C,6020

162M006044

162M0060L4
1-62M0Cr6008

162M0t16002

1"62M00604s

162M006007
162M006017

162M006016
162M006011
162MD06038

162MD06015

162M'106019

162M1106028

162M'106012

162M106042

162M106041

162M106034
162M106009

162M106010
162M106024

1_62Mt06030

1_62MJ06035

162M306013
162MC06040

162MC06022

l-62M006004
162M006037

162M006021

162M006046

162M006006

162M0D6039

162MO06031

162ÍVm06033

162ÍVm06005

1-62ÍVmD6029

162Í\mD6036

162Nn0D6023

162f\,4006025

1-62t\0006043

162M016032

t62MO)6427

162M016001
r62MO)6026

(.:.

pqq1i9s.ão;i

I ,',1,. d;'ìÇ ,

\.V
r, I tiì! t$,1- '.'cPF ""''*'NOME

ADRIANA DO AMARAL MUNIZ

ADRIANA FEITOSA DE ARAÚJO SANTOS

ALCIONE BARATA CARDOSO

ALESSANDRA LOPES DO NASCIMENTO

ALEX DO AMARAL MONTEIRO

ANA MARIA MONTEIRO DE BRITO

ANTôNIO SILVA BORGES

AUREA SANTOS DUTRA

BERNADETH VANGI LER JARDIM

CLEIDIAN E RODRIGUES EVANG ELISTA

EDILVANA MARIA SOCORRO NEVES DE SOUSA

EDINALVA DO SOCORRO DE SOUSA PINHEIRO

EDNA MARIA BARBOSA MONTEIRO

ELIANA BARBOSA MONTEIRO

ELIMAR NUNES FURTADO

ELISAMA DAS NEVES SANTOS LIMA

EUVANIA MARIA BRASIL MONTEIRO

FRANCIELY DA SILVA SOUSA

FRANCISCA MORENO DE ANDRADE

FRANCISCA PAULA RODRIGUES TORRES

GEANE SOARES MAGALHÃES

GHISLAINE DOS REIS CARDOSO

GILMARA OLIVEIRA DE BRITO ALVES

H€LENA LUCIA SOUSA NUNES

HOSANA DE SOUZA PEREIRA

IVANA CLAUDIA FERREIRA FAVACHO

JOELNA IVÁNCIN DO AMARAL COSTA

JORGE WILSON SOEIRO CARDOSO

JOSTELE DA C0NCETÇÃO lEnl
JOÃO PAULO PEREIRA RODRIGUES

JUCIANE PANTOJA DA SILVA

JUDITH MARIANA MOTA FERREIRA

MANOEL APARECIDO NEVES SANTOS

MARIA DO SOCORRO MORAES DE SOUSA

MARIA JACIELE DOS SANTOS SILVA

MARIA MADALENA MONTEIRO SOUSA

MARLENE DE SOUSA ARAÚJO

MILENE APARECIDA DE SOUSA SILVA

NAILSON PINHEIRO DA SILVA

NÚg|n DoS SANÏOS BECI(MAN

PAULO BOTELHO DA TRINDADE NETO

ROBERTA SAMARA PEREIRA CARDOSO

VALDIANE CRISTINA DA SILVA LIMA

VIVIANE ROGÉRIA PALHETA FERREIRA

RG

s48s64s PClPA

4441906 PCIPA

26473s6 SEGUP/PA

\922sL2 SEGUP/PA

374396L PC/PA

277Osss SEGUP/PA

29s7083 PCIPA

4044873 PCIPA

2828647 PC/PA

4186966 PC/PA

2307334 SEGUP/PA

1854ss9 SEGUP/PA

2093800 PC/PA

5443948 SEGUP/PA

5135678 PCIPA

527191,1PCIPA

1732366 SSP/PA

378s366 PCIPA

4223340 SEGUP/PA

3382]34 PC/PA

s7B11s4 SEGUP/PA

1904381200L-B SSP/MA

6169507 PCIPA

2646722 SEGUP-PA

4258290 SSP/PA

3604209 SEGUP/PA

248688s SEGUP/PA

s271379 SEGUP/PA

4057746 SEGUP/PA

378s284 PC/PA

soo6932 PCIPA

s3s3s61 SSP/PA

39oo7s1 SSP/PA

3s35087 SEGUP/PA

48782s3 SEGUP/PA

499826s PC/PA

1e96163 SSP/PA

46s3868 SEGUP/PA

4B9BOO3 SEGUP/PA

49e8263 SSP/PA

3283402 PCIPA

573ooL0 sEGUP/PA

s62r224 PC/PA

446-t3OO SEGUP/PA

933.996.502-7

713.436.A12-L

509.239.862-0

657.698.L32-5

645.065.842-8

613.800.672-0

761.006.502-1

702.436.892-6,

460.285.872-4'

836.046.342-5.

424.r12.622-7"

375.341.732-7.

375.315.652-3,

947.1I3.212-6i
829.283.632-21

871.262.462-9.
257.475.412-3'

82L.976.1A2-4.

72A.426.L32-tl
713.503.812-6r

942.733.O82-Ll

972.OO9.643-8-,

oo4,487.AO2-7:

490.As6.262-9'_

720.r29.5L2-8-,

637 .741-.192-8',

ALO.450.922-L:

936.497.382-8-,

738.134.L92-t!
7r9.Os7.402-6:

905.473.9A2-9i

962.846.332-2(
782.L86.242-81

840.536.742-Ot

771".LOz.502-5i

81s.234.242-45

422.959.982-Ot

972.964.572-81

787.908.402-91

886,61.4.402-91

656.288.292-34

947.705.812-2(

92L.350.562-0(
788.335.3L2-81
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[-rsrrqcEVl DE ApRovADos - cr.JRSc] rÉciulco i-i r:'

Curso: : tseCOZ-tÉcrufo EM SECRETARTA ESCOLAR

Turno : TAìDE

RG

2843873 SEGUP/PA
3685091 PClPA

2s016s0sEGUP/PA
2788338 sEGUp/pA
13934s2 SEGUP/PA

5006823 SEGUP/PA

2565804 SEc U P/PA
212908s SEGUP/PA

3591142 SEGUP/PA

2710260SEGUP/PA
3t1,6L78 SSP/PA

r-31 3117 SEc UP/PA

3413818 SEGUP/PA

3220118 SEGUP/PA

1s93015 SSP/PA

5319s35 SEGUP/PA

4080179 SEGUP/PA

4767859 SEGUP/PA

4s274gt PCIPA

3297676 PC/PA

3893276 PC/PA
1867803 SEGUP/PA

2063127SEGUP/PA
2107984 SEcUP/PA
6178565 SEGUP/PA

307506 SEGUP/PA

1s54388 SEGUP/PA

1739L66SEGUPA/PA

t72649OSEGUPlPA
4280585 PCIPA

I97t3t4 sSP/PA

2406768 PC|PA

4230229 sSP/PA

s01s599 PClPA
3L94651 SEGUP/PA

'E mìssãp 
1: 7.s I.O,\/,79

i .,\.":l,i)l) 
.

( "(;
-- --- -ililì'ií;, ; .1'--*
----***ePF--

603.469.902-97
776.O23.s82-87
364.28O.272-91
579.383.772-87
245.891.072-20
428.214.442-49
632.424.OO2-9!
246.794,.292-91
!71.936.s62-87
462.435.692-68
608.579.602-10
083.687.082-49
207.714.282-OCI

691..460.122-49
297.420.482-t5
980.793.362-53
727.427.312-87
740.62A.692-53
947.888.982-68
514.865.472-49
745.777.272-34
332.115.662-87
s87.647 .712-53
392.426.412'OO
684.359.592-87
229.0s7.662-04
207.580,902-00
2t8.835.722-7s
253.685.592-91
848.592.532-72
393.200.222-91
260.150.212-68
738.907.152-49
004.068.672-83
7ro.769.482-00

MATRíCUtA
162T005014
1,62TOOSO27

162T005002
162T06038
162T0Os010
162T00502s
162ï005009
162T005031
162T005011
162TO05039
1e2TC05032
162T005012
1€,2T005007

1€ 2TC'01035

162ïC05028
L€2ïC05013
LezTCOr024
1e2TC05005
162Tm5040
162Tm5036
162Tms008
162TCO5003

162ïC05021
162T005016
162TOOs01s

162Tm5029
162Tms019
16,2T005034

162Tms037
162T015023
162T015033

162T015017
162T0,1:004

162ï005030
162T015018

NOME
ALDA MARIA SANTANA REIS

ALTNE DË ALMETDA ltEcRÃo
ANA CLAUDIA RIBEIRO FERREIRA

ANA CLAUDIA SILVA DO VALE

ANAIDE CORREA SIQUEIRA
ANGELICA MARIA BARAÏA DE CASTRO

CARLA REGINA CABRAL E SILVA

CAÏARINA SIMONE VALENTE DIAS ULIANA
cELESTE MONTETRO GONçALVES
DILMA ROSA DOS REMÉDIOS
EDSON SILVA E SILVA

EDUARDA CUNHA SOUZA
ELIZETE BARBOSA RODRIGUES

FLAVIO CARVALHO DE LUCA

ÍÁTIMA MARGARETH SEABRA MoRAES COSTA
GISELE DO SOCORRO FERREIRAMARTINS GUIMARÃES
IRLANE SILVA DA GAMA BARBOSA

JOSE FERNANDO COSTA CAUDAS
JULIANA FERREIRA

KLEYDI LEN N E DUARTE ARAÚJO
LANA EMILIA ALMEIDA ROSAS

]-UCIA PINHO DOS SANTOS

MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA GOMES
MARISSANTA PORTILHO

MICHELLE FRANCO DA SILVA

MONICA AMINADAB REIS BLANCO

MÁRCIA CRISTiNA cARDoSo DA SILVA

NAZARÉ DAS GRAçAS CAPELA DE ARAÚJO

RAIMUNDO NAZARENO SOARES DA SILVA

ìEGINALVA CARVALHO RIBEIRO

ìENATO BRAGA TEIXEIRA SANTOS

ìOSA SUELY DOS SANTOS SOUZA
ìUBENILSON PEREIRA FERREIRA

JORAIA IDALINA DE ALMEIDA MINDELO
IATILENE PATRICIA DO ESPIRITOSANTO SANTOS

c
í).\

Rrr
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LtSTAGEM DE /IPROVADOS - pÓS GRADU,SÇÃO
l

;Emissão ,",3zrn\ì1u
l:'

curso: : GPP002-GES-ÃO pÚALtCn - ÊrunRSe em pOLíttcns pÚellcas E covERNANçA
Turnc : DIURNO

' , ,i. -:it,:,'i

, -i)
.t_,.1 ..,^..-...-" - -.,...

ïêË#ll - __MATRICULA

181 E109003

181 E109001

181 E10905 1

181 8109002

181E109004

1818.109046

L81E'1090L2

182E'109002

181E'109014

1B2Eü09001

1818D09045

1818009007

181_8009008

181_E009009

181-Et109005

18181109019

181E009020

181E009021

i.8]-E009016

181-E009022

181_Ë009023

181Ê009024

181E009025

181"E009026

181E009027

18lE009028

181E009049

1818O09030

181E009050

181E009044

:818009031
:81E009032

181E009010

:81E009042

:81E009037

:81E009033

:81:009035
181:009047

:8L:009048
:B 1:009036
:81:009034
:Bl":009039
181:009038
181:009040

181:00901"L

NOME

AI(YSON FERREIRA DA SILVA

ALCINDO CARMO DAMASCENO BANDEIRA

ANA IZABEL NEVES SIQUEIRA

ANA JÚLIA LEÃO COLARES

ANA PAULA DE SOUZA CARDOSO FOLHA

ANTONIO MANOÊL GOMES DA CUNHA TROËIRA

CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA PANTOJA

CARLOS ALEXANDRE NORONHA SOARES

CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DA SILVA

DARLAN DA COSTA REGO

DIOGENES DA SILVA FIORESE

DOUGLAS GABRIEL DOMINGUES JUNIOR

DURVAL DOS SANTOS SILVA

ELIANA BARROS DË CASTRO

EVANDRO GUIMARÃES RIBEIRO

FABIO GUIMARÃES MARVÃO

FERNANDA TREITAS DA SILVA

FILI PE BARBOSA ERICHSEN

GIOYA KARINA CATETE BRASIL

GISELE MOURA DE QUEIROZ

JANIO CARLOS MARTINS CARDOSO

JOSÉ RODOLFO LEITE JUCÁ

LAIZE BARBOSA MOURA FERREIRA

LEANDRO ALBERÏO ALVES DE LIMA

LUCIVAL SILVA DE SËNA

LUIS CARLOS DE QUADROS DOS REIS

MARIA CRISTINA MONICE

MARIA DO SOCORRO DE CAMPOS MONTEIRO

MARíLIA JUCÁ RAMOS FEITOSA

MERIAM DE FÁÏMA DA COSTA DIAS

MOSHE DAYAN SOUSA RIBEIRO

MÔNICA REGINA FREITAS DA CAMARA

NAZARÉ DO SOCORRO GILLET DAS NEVES

OTÁVIO ARAUJO COSTA

PRISCILA DA PAZ NASCIMENTO

RAIMUNDO CALDAS BATISTA

REGINA MARIA DE ARAÚJO PAIVA

RENATA PIQUEIRA DE ANDRADE SOARES

ROBENIL SILVA COSTA

RODRIGO FONSECA SALVADOR

ROSIANE DO SOCORRO NASCIMENTO COSTA

SAMIRA SILVEIRA GAZEL MENEZES

SANDRA GOMES FERREIRA

SÍLVIA HELENA PESSOA BANDEIRA

SONIA DO SOCORRO SANTOS

RG

2436801 PC/PA

7889066 PC/PA

2741.46r PC/PA

1972182 PC/PA

3320334 SSP/PA

3O46s34 PC/PA

r84A722 SSP/PA

23923 PM/PA

3016329 SSP/PA

288s882 SSP/PA

4037888 PC/PA

L366369 SEGUP/PA

3298926PC/PA
21,696s4 sSP/PA

2185310 PC/PA

22L2428 SSP/PA

4042780 PC/PA

366r.832 PC/PA

t976827 PCIPA

49I76s3 PC|PA

321707r SSP/PA

2374687 SSP/PA

472tJs3 PC/PA

477921,1, SSP/PA

1922441. PC|PA

32431.69 PCIPA

1619242 SSP/PA

1,303682 PC/PA

37s2036 SEGUP/PA

6649844 PC/PA

3537071 SEGUP/PA

3046942 PCIPA

2282s77 PC/PA

2424486 PC/PA

402L977 SSP/PA

16Bs4s SEGUP/PA

328s190 PC/PA

r7784Bs PClPA

4664834 PCIPA

3637102 PCIPA

r4s27L2 PC/PA

2s0ss1"2 sEGUP/PA

3276944 SSP/PA

1630s80 PC/PA

2428532 PC/PA

440.628s32-rs
227.680.842-04
047.985.202-2s

622.376.752-87

r79.697.352-t5
1"86.346.64r-04

370.400.062-00
929.192.197-1.s

621.4rs.202-82
667.9r4.212-1s
525.981.0L2-00
300.850.122-20

1"80,399,442-87

221.,251.24r-49
391,.532.232-68

430.442.042-91,

768.0I5.272-1,5

794.484.022-87

49L277.212-72
803,866.102-82

165.858.102-44

208.1,13.492-68

846.493.212-04

888.702.432-49

271.425.822-AO

634.153.t32-A4

189.990.932-04

I42,234.652-87
684.312.442-9t
133.53r.602-72
888.085.642-L5
183,926.872-72

21"0.805.342-s3

084.31-6.802-10

725.732.442-53

070.720.s82-49

030.143.392-53

25s.381.s22-00

21-9.342.582,53

658.978,972-04

257.958.562-15
r27.417.102-44

019.603.772-72

148.336.542-53

P

2-34
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Curso::
Turno : Dl
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LTSTAGEM DE APROVADOS - pÓS GRADUAçÃO
Emissão r22l0Sl20

rsrão púer.lcA - ÊNtAsE EM poríflcAs púeLrcns E GovERNANçA

ffiWÌ'

;i

RG

77L2 OAB

3398371 PCIPA

3440463 SSP/PA

342s19O PC|PA

223373e PC/DF

:7t>2,

CPF

327.726,372-O4

207.324.X42-s3

332.80L.852-2.0

096.887.L42-91
822.796,59t-ts

r,fi

- .--... J

r

18L

78L

18

3

7

, NOME

TEREZA cRtslNA aRRúlo DOS RErs

VICENTE CARDOSO DE JESUS

VINICIUS MORAES DA COSÏA

WALMIR PANTOJA CLEMENTE

Éntco LrMA srLVA

181

18 I

ô.\7"

"PÀ

ô
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curso: GDPOOz-:eSrÂO pÚSttCA - ÊrurnSe EM DESENVOLVIMENTO DE PESSoAS

Turno: DIUF.NO

),tli, Ì,'..,\,r 1ì,.r ,,., jr;i,tJi

i r,; i ,._ /.1r.3 .

MATRíCULÂ

\62EOC7DO4

16E0C,7DOj

\6EOC.7útC

\6EOC7DL1

r6Ã0c7ütz
\6EOC'7015

t5z\ooT')te
162ÉOC,7úri

I6EOú7,)2i

t67f;ot7DzE

t6E0c7ô29
!680C'7D3C.

L67fOC7D3T

!62EOC,7D3L

t6z1oc7|3e
16?4.007DOl

162f0ú7ü38

162fAC7ü39.

16EOO774C

162É0C,7ü05

162Ê0C7003

162fOC,7D0e

t62ÍOC7üOE

t62foc'7DLa

L62fOC7DTá

r6ã0c'7ü02
T62f]C7üTE

162f.AC7Dtç

16280C7009

t6Ã0c7ü2C

16r.0C7D21

162EOC'7')22.

!62ÍOC7ô23

762f0C7D24

I62ÍOC7D2t

t62E0C7ú2e

r62Í0c7ú32.

16280C703:

L62Í007'13:

t6EOCn3j

NOME

AtA GLORIA DOS SANTOS BARBOSA

AI'LEY DE SOUZA CARNEIRO

AI-.EX SANTOS DA SILVA

AUNE ADIMA FERREIRA BOAVENTURA

ANA CHRISTINA BRAGA DE LEMOS

ANA CRISTINA QUEIROZ PINTO

AÍ'IAN IAS RODRIGUES FERNAN DES J ÚN IOR

cE-so ADRTANO SOUZA DA CONCETÇÃO

CLAUDILENE PAIVA DE MENEZES

ct:tDE MARTA LtMA GONçALVES

DT.NIELA FUMI E YOSHITOME

DÊ.NIELLE PAOLA PIMENTA AMANAJAS

DORIEDSON PINHEIRO DRAGO

Ef,UARDO HENRIQUE DOMINGUES RIBEIRO

EHCKA DANIELLE MIRANDA DE QUEIROZ

FABIO RICARDO VALCÁCIO DOS SANTOS

FABRICIA SABRINA SANTOS DA SILVA

GIJELE GENTI L LUCHTEMBERG

GI.]ELE VIEIRA DA SILVA

I REN I LDA BORGES GONçALVES

IVANGELA MARIA DE SOUZA DUARTE

KI-BER DAS NEVES TRINDADE

MÀRCIA CAROLINA ARRAES ABBATE

MÀRCIA TATIANA REBELO NEVES

MÀRIA DE FÁTIMA BASTOS PANTOJA

MÀRIA RAIMUNDA SANTANA DOS SANTOS

MÀRIA SUELI ARAÚJO DA SILVA CARDOSO

MÀURO DE JESUS SANTA BRíGIDA DA FONSECA

MÁRCIA CRISTINA Do NASCIMENTO AIRES

RÊIMUNDO NONATO MONTEIRO DE MELO

RI_A DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA

RAGÉRIO VELASCO OLIVEIRA GAMA

RC'SANA DE NAZARÉ BARROS BARBOSA ELUAN

RGSIMERY OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA

RLTE MARTA SANTOS CORRÊA

SAYMONT CARVALHO FIGUEIREDO

SIìEILA DE FÁTIMA DE CARVALHO VIEIRA

SCLANGE DE FÁTIMA FREITAS DA COSTA

VERENA MAGALHÃES DO NASCIMENTO

VI'/IAN MONTEIRO MATOS FRAGOSO

o42.129js2:2o***- "

608.367.172-81

715.984.562-53

462.688.122-A4

r78.275.902-68

I42,639.O42-49

476.671.842-91

452.827.652-68

440.364.262-49

400.867.392-04

673.877.722-rs

591.487.562-53

863.226.302-L0

169.3L9.472-49

839.938.512-34

s]-L.88L.122-87

287.086.872-34

724.226.102-34

697.8!7.612-53

443.r7L.1s2-04

624.649.902-30

450.139.852-34

790.630.392-04

333.930.952-34

709.972.842-34

t40.478.102-Is
468.568.s42-34

586.217.762-00

626.04L.392-00

L46.337.602-20

260.143.862-20

764.196.222-04

154.456.402-30

584.r4t.002-M
252.642.732-00

939.246.442-04

29s.092.702-53

r77.22L.602-44

86r..813.862-20

71_4.0I0.672-04

RG

5796427 PCIPA

2s2679A SEcUP/PA

293532sPC/PA

22L4279 PClPA

1366s38 SEGUP/PA

1434237 SEcUP/PA

2484467 SSP/PA

2742209 PClPA

2091-610 PClPA

21430L9 SEcUP/PA

3708767 PC/PA

2967208PClPA

4692828 PClPA

2776439 PCIPA

34e42 PM/PA

30347 PM/PA

2ts6s20 PClPA

32331525EGUP/PA

3997847 PC/PA

538069s PC/PA

30r.s630 PclPA

23s475BSSP/PA

M7946s PClPA

2L94364 PClPA

33B97sL PClPA

2t29s96SSP/PA

271s493 PClPA

2662230PC/PA

2796286 PC/PA

337Os34SSP/PA

Ls33s71, SEGUP/PA

484s88s PC/PA

27B9B2B PC/PA

280s90s PClPA

L379490 PClPA

37r19 PM/PA

t6s797B SEGUP/PA

292Bt44SEGUP/PA

3ss19 PM/PA

32BO4O?SSP/PA

lft

o.!

-Pf\
o
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LtsTAGEM DE APROVADOS - póS GRADUAçÃO

{r U 1'ìr H f{ ç-ì ,.;

r : úr'r!rr r!{'_-r1rr,i1!

RG

32It706 SSP/PA
1323003 SEGUP/PA
23L4922 SEGUP/PA

2sL6632PC/PA
2212713 SSP/PA
324t0s6 SSP/PA
34LOO24PClPA

4599879 PCIPA
3089673 PC(PA
424386s SSP/PA
so6L9sL PC|PA
4367167 PCIPA
2664743 PC/PA
386643s PC|PA

2s61316 PCIPA
6901"9L POLtTEC/AP

24Bs97L SEGUP/PA
r436t45 tTEP/RN

4OL3hOLPC/PA

rsot787 ssP/PA
L81"8931" PC/PA
2209992PC|PA

826488637 MEX/PA
4r3LO23 SSP/PA

1400438 PC|PA

35774374-X SSP/SP

2443C,23 SEGUP/PA

14346ss PCIPA

26s3156 PClPA
2340933 SSP/PA

2204993 PC/PA

1895074 PCIPA

3068037 SEGUP/PA

276s1.I7 PC/PA
3068470 SEGUP/PA

1632960 PC(PA
2282642 SSP/PA

2972L43PC/pA

Ls97IB1,PC/PA

i.}õlhiìirffihw
Emissão :22/OB/

J:

. :-/L/i

CPF

794.408.Lgi
223.637.501

374.153.36i
639.3ss.03;
'468.226.O71

647.437.481

235.563.15:
745.816.272

657.822.831
708.269.781

633.995.122

773,.525.492

6L4.718.OL2

966.409.9s2
450.186.772

621,.8s7.562

653.351.042
o19.804.494

745.882.9A2

331_.119.9s2

ro9.632.7A2

440.734.532

170.454.a72

7LO.68L.982

22L.523.t82
79s.408.O52

598.94L.302

306.2L1.s72
598.029.102

430.OL3.782

425.2I3.602
236.343.402
646.934.862

760.260.t92
654.O21.542

306.2s0.092
368.084.152

sgs.si45.2L2

297.263.792

Curso: : GTE(IOI-GESTãO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E EDUcAçÃo PRoFIsSIoNAL E TECNoLóGIcA
Turno: DIURNO

2ot

:

MATRíCULA
1_71EDOE020

17IEúOEO21,

171EDOEO27

17!EüO8022
1_7180080l8

1718008019

1-71"EOOB0rlL

171E00B010

171_800801L

171E00m12
171E00S13
171EO08002

171800BO35

1718008029
17LEOoBC33

171EO08330

17180O8J03

IT],EOAB)OA

171_8008114

r_71E008t23

L7LËOO8D34

t7LEOOBO37

17LE008D15

171E008005

171E008r131_

17LEOO801-6

l_71EO080ÁL

171E008038

171EC,08006

LTLECOBOTT

IT1ECOBO3.2

TTTECOBAAT

171ECO8025

171E008039

171Em8028

L71Eú8O24
171EmBO4O

171Em8018

171Em8019

NOME
ALAN REIS CALVINHO
ALEXAN DRE TEIXEI RA N EGRÃO

ANTÔNIO MARCOS FRANCO PINHEIRO
CARLOS AUGUSTO ROLIM DA MOTTA
CARLOS CRISTIAN O. FERREI RA CARDOSO
CHRISTIANE ELLEN DA SILVA NEGRÃO
CLARICE DE OLIVEIRA NOVAES MACIEL
DENTLSON BENEDTTO GONÇALVES ptNHEtRO

DINEUSA JESUS DOS SANTOS FONTES

EDILAIN E CRISTINA PAMPLONA MEN EZES

EDTVAN I LDO GON çALVES CAMARÃO
EI.IETE SANTANA CHAVES BARROSO

ELISIO DOS SANTOS CABRAL

FERNANDA GABRIELLE FILIPHINA PAIXÃO DOS SANTOS
GISELE TEIXEIRA GARDELINE LIRA

ISABELA DA ROCHA RIBEIRO

JASONN CARDOSO MORAIS
JUNILCE CARLA DA SILVA LOBATO

LEONARDO NUNES FREITAS

LORENA GAMA TOBIAS

MARIA DO SOCORRO SILVA DE MENEZES

MAX HI DEYUI(I MATSUZAI(I
MÁRCIA LUANA MOREIRA DE SOUZA

NATASHA DE JESUS VELOSO

PEDRO CARLOS REFI(ALEFSI(Y LOUREI RO

RAFAEL CALLINS NEVES SIqUEIRA
RENATA DE PINA BRAGA

RICARDO BARROS PEREIRA

ROBERTO ADRIANO SALES LIMA
ROSENILDA FERREIRA DE FREITAS

SUELY BARBOSA MEIRELES BEZERRA

SUZANE CHRISTINE LUZ FERNANDES

ÏATIANA FREITAS PAULO

ÏHAYANA GENTIL DOS SANTOS FERREIRA

VALDINEY DA SILVA RIBEIRO

VANDA CORREA SIDRIM
/ANJA LOPES PEREIRA

.//ALQUI RIA CARRERA BERNARDO

.//ANDER SOARES DE OLIVEIRA



&
GOVERNO DO ESTADO DO PARA

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

E SUPERIOR DA

ESTA
FPRO SSIONALFo EDINSTITUTINTERESSADO
PARÁDODODOBLICAPUERNANGOVEESCOLA D

RETAR

RETARIA

RNcto ALIENTO STITUN ,DERE CIAMNECE RDSOLIGASSUNTD ENTESU EQBS UESIA COLARECScocNt MECUDO TERSOED AUTOR|zAçÃo
RSOCUo DOAUEAD TORTZAçÃMODALIDADENA ,E AUTOEPRES 1ÚIAL R|zAçÃo

EIALRESENCEDAD PDALINA MOoDECM SENOLOGIATECRUPERIO DES
OSEÃo NM EGOGGESTEIXO:EAD

LVAELATffiA: SDASOUZAFIAMALANEL AR
PROCESSO No 20í8128789-- cÃrutnRA DE EDUcAçAo

SUPERIORPARECER: No 363/2019

| - HlsT3RlCO

f lnstituto de Formação Profissional Superior (ISEG/PA), cuja mantenedora é a

Escola ce Governança Pública do Estado do Pará (EGPA), localizada à Avenida Governador

José Malcher, no 900 - Nazaré, fone: (g1) 32144802 E-mail: gabinete'egpa2018@gmail'com,

no mun cípio de Belém/pA, por meio do ofício no 008/2018, dirigido à Presidente deste

egrégio Conselho Estadual de Educação do Parâ, requereu o Ato de

P.ECREDENCIAMENTO institucional para a oferta do Ensino superior (Graduação

Tecnológica) e Médio/Técnico, nas modalidades presencial e EaD. Tal solicitação gerou o

processo no 201gl2g7gg, de Recredenciamento lnstitucional para oferta dos seguintes

cursos:

Na composição inicial dos autos, o processo principal (Protocolo no 2018128789) do

lnstitutc de Formação Profissional e superior da Escola de Governança Pública do Estado

do parÉ (ISEG/pA) foi protocolado com atraso, considerando que a Resolução no 75012Q13,

de CreCenciamento e Autorização de cursos, apresentou validade até dezembro de 2016 e

a Reso ução no 40312016 que concede prorrogação dos atos autorizativos estipulou ptazo

de validade até julho de 2017.A instituição por sua vez, deu entrada no protocolo deste

cEE/pÂ na data de 22 de janeiro de 2018. O processo foi encaminhado à câmara de

Educafro Superior - CES/CEE para providências'

Durante os trâmites processuais, foi informado por meio do Ofício no 04712018-

,GAB/D'3/EGpA, o encerramento da oferta dos cursos de Tecnologia em Gestão Pública e de

Sraduação em Segunda Licenciatura em Língua Espanhola. o referido processo foi

protocclado no conselho Estadual de Educação/PAna data de22to112018 e encaminhado à

CES para providências.
Outrossim, foi apensado aos autos, o processo no 2Q191409147, que apresenta

listagern de alunos aprovados no curso Técnico em secretaria Escolar bem como nos

Cursos de pós-Graduação em: "Gestão de Ciência e Tecnologia e Educação Profissional e

Tecnologica,,; 
,,Gestão pública - Ênfase em Políticas Públicas e Governanç4" e "Gestão

CURSO MODALIDADE ATO

Curso Técnico em Secretaria Escolar
s

Presencial Ren de Reconhecimento
EaD Autoriza

Curso Superior de
Secreta'iado

Tecnologia em Presencial/EaD Autorização



F,ública - Ênfase em Desenvolvimento de Pessoas", para convalidação das certificações

emitidas no período compreendido entre 2017 e 2019'

C primeiro ato autorizativo de Credenciamento da Escola de Governança Pública do

Estado ,lo pará - EGPA ocorreu em 2013, por meio do Parecer CEE/PA no 62212Q13 e da

p.esolu@o cEE/pA no 750 de 12 de dezembro de 2013, cujos efeitos foram prorrogados

pela Resolução CEE/PA no 412 de 01 de dezembro de 2016. Em 2015, com a promulgação

ca Lei ]f g.096 de 1 de janeiro de 2015, ocorreu a mudança de nomenclatura da lnstituição,

cue pas€a de "Escola de Governo" para 'Escola de Governança Pública do Estado do Pará',

nantendo a sigla - EGPA. Diante da adoção de um modelo de Gestão por Governança, a

EGpA s: estruturou para constituir, sob sua mantença, o lnstituto de Formação Profissional

e Supe-ior da Escola de Governança Pública do Estado do Pará (ISEG/EGPA), como

espaço Centro da EGPA voltado para duas vertentes de formação em longo ptazo, segundo

consta em seu Plano de Desenvolvimento lnstitucional:

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

pragmática e para o desenvolvimento laboral especializado, atualmente desenvolvido

pelo CGP;
b) pós-graduação, com forma çâo tato sensu por meio da especializaçáo em Gestão

Pública e as diversas ênfases que a Gestão pode tratar'

A lnstituição, sempre no cumprimento de sua missão de proporcionar qualificação

de excelência aos servidores públicos do Estado e, consequentemente, à própria sociedade

civil, vba a valorização e aprimoramento da gestão pública comprometida com o

desenvolvimento sustentável da Amazônia.
para a oferta educacional pretendida, as funções e órgãos existentes na Escola de

Governança Pública do Estado do Pará, possui a estruturação, nos termos do organograma

abaixo ,lonsignado

XRGÂNOGRAMA

:GPA
ffíEÊf4 -sõrrkri'üqÂ

lnrliluto d. tffmlçlo ltgfilrloírl t 3!prfiot ' lSËG

euanto ao sistema de administração da lnstituiçâo, a fim de dar suporte à oferta

educacional pretendida visando a excelência na formação dos agentes públicos, apresenta

a segúnte configuração:

Consalho
Goslor

Oi.eqào
Gorâl

llúcl!6 do Cnptàçáo

tLcR)

Hucleo do

{ilPLÂN)

Chcl è dc
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SoNidor (NPVSi
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(OAÍ)

0iotoÍii
i0rsÊ6i



I - Nível de Atuação Colegiada

a) Colegiado Acadêmico.

ll - Nível de Direção SuPerior:

a) Dieção-Geral.

lll - Níve de Assessoramento Superior:

a) Gabinete;
b) Nicleo de Planejamento;
c) Nricleo de Controle lnterno;

d) Procuradoria Jurídica;

e) Njcleo de CaPtação de Recursos;

f) Nücleo de Programas de Yalorizaçáo do Servidor;

g) Núcleo de Comunicação Social.

It/ - Nível de Atuação Diretiva:

a) Etretoria do lnstituto de Formação Profissional e superior;

b) Dretoria de Desenvolvimento de Programas Estratégicos em Governança Pública;

c) Drretoria de Administração e Finanças'

V - Níve de Atuação Executiva:

a) Scretaria de Registro e Controle Acadêmico;

:ìtrirït::lçao oo centro de Graduação e cursos profissionatizantes;

d) Coordenação do Centro de Pos-Graduação;

e) Doordenação do Centro de Desenvolvimento de Competências e Habilidades

ProÍÌssionais em Governança Pública;

0 Coordenação do Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Estratégicos em

Gor.ernança Pública;
g) C.oordenação de Gestão de Pessoas;

h) Goordenação de Orçamento e Finanças;

i) C>ordenação de Suporte Operacional'

A análise e tramitação dos atos solicitados foram orientadas pelo que determina a

Lei de Diretrizes e Bases da Educação no 9.394/96, em seu artigo 46 e pelo que normatiza a

Resolução no 482 CEE/PA, de 10 de dezembro de 2009 em seu artigo 1o que "dispõe sobre

o exercicio das funções de regulação, supervisão e avaliação de lnstituições e Cursos de

Ensino Superior no Sistema Estadual de Ensino do Pará e dá outras providências"'

Durante a tramitação do processo, foi protocolado pela EGPA, por meio do Ofício no

21}:2O-9-GAB/DG/EGPA, de 22 de agosto de 2019, o pedido de adiamento da Avaliação /n

ioco, p-imeiramente agendada para o período de 26 a 28 de agosto de 2019, com a

justificdiva apresentada pautada sobretudo em três momentos determinantes ocorridos em

201g: 1. Mudança de gestão do Prof. Ruy Martini para o Prof. DaniloAlho, em maio de 2018,

que ocasionou mudanças institucionais; 2. Nova mudança do prédio administrativo, por

:onta oe cessão predial para oNU/UNESCO, passando a compor no mesmo prédio ambas

as funções (Administrativo/Acadêmicas), alterando o endereço para Av' Governador José

Malcher, no 900 - Nazaré, fato que culminou em dezembro de 2018 3. O Contingenciamento

orçamentário em vigor desde o final do governo anterior, "mas especialmente aprofundado

por corta da crise que assola os Estados brasileiros e arrocham os orçamentos das

instituiç.ões públicas". política implementada pelo Decreto no 001 de 03 de janeiro de 2019'

O cenário posto atinge a EGPA por se tratar de Autarquia ligada à Secretaria de



Adminisfação do Estado. Apos a dilatação do prazo solicitado, o cronograma de avaliação

foi reorganizado para o mês de outubro de 2019.

,\ Comissão Avaliadora, designada pela PORTARIA No 37/20í9-GAB/CEE de 26 de

junho de 2019, foi constituída por quatro membros, sendo dois representantes do CEE/PA e

dois membros externos, todos com vasta experiência profissional no Ensino Superior: Prof"

lvls. Mar a Betânia de Carvalho Fidalgo Arroyo (Presidente do CEE/PA e da Comissão); ProF

tvls. Maria Bealriz Mandelert Padovani (conselheira), Prof. Dr. Emmanuel Ribeiro cunha e

Frof. Dr Alessandro de Castro Corrêa, para promover a Avaliação de Recredenciamento

lnstituc onal, Renovação de Autorizaçâo do Gurso Técnico em Secretaria Escolar

subsequente presenciat e Autorização na modalidade EaD e Autorização do Gurso

superior de Tecnologia em secretariado na modalidade presencial e EaD (Eixo:

Gest€io em Negócios), do lnstituto de Formação Profissional Superior da Escola de

Governança Pública do Estado do Parâ - ISEG/EGPA, com base nos elementos

averiguado s in loco, em conformidade com a Resolução no 48212QO9 CEE/PA.

A avaliação institucional realizou-se em visitas externas ocorridas nos dias 17, 18 e

21 de ottubro de 201g. Apos avaliação, com base nos elementos averiguados ln /oco, tudo

de conlormidade com oS esclarecimentos apresentados em relação a cada uma das

dimensôes, a Comissão de Avaliação opina Favoravelmente aos pedidos pleiteados pelo

lnstituto de Formação profissional Superior da Escola de Governança Pública do Estado do

Parâ - ISEG/EGPA. Entretanto, recomenda a promoção de melhorias e ajustes,

especifi,:ados no presente relatório, relativamente a cada uma das dimensões avaliadas,

para o melhor funcionamento e a qualidade dos cursos ofertados, em conformidade com a

Resolução no 48212009 CEE/PA.

Na análise que segue consta cada Dimensão, em específico, avaliada pela

comissâo que observa as potências e fragilidades da lES, tecendo ao final considerações

necessarias a cada item verificado in loco.
prestados os esclarecimentos iniciais cabíveis, passa-se à análise do presente

processo, que será promovida em item próprio deste Parecer.

II - ANÁLISE

A análise dos autos será organizada em quatro distintas partes a saber:

1. Recredenciamento lnstitucional;

2. Análise do pedido dos atos autorizativos dos Cursos

2.1 Autorização do Curso Superior de Tecnologia em Secretariado nas

modalidades presencial e EaD (eixo: Gestão em negócios):

2.2 Renovação de Autorização do Curso Técnico em Secretaria Escolar

subsequente Presencial e Autorização na Modalidade EaD:

3. Os termos da manifestação da IES (ofício no.029912019-GAB/DG/EGPA)

sobre o teor da avaliação

4. O pedido de convalidação das certificações emitidas no período

compreendido entre 2017 e 2019'
Nestes termos, inicia-se o exame das partes:

1. Aná ise da solicitação de Recredenciamento da lnstituição

A Comissão de Avaliaçâo in loco, em seu relatório, cujo teor integra o presente

pareceíparatodos osfins, atribuiu bons conceitos à lnstituição, tendo alcançado 135 (cento

e trinta e cinco) pontos, dos 150 pontos máximos possíveis previstos pelo lnstrumento de

Avaliação do pedido de Recredenciamento lnstitucional para oferta de ensino superior e

técnicc/médio. Em razâo disto, a referida Comissão opinou FAVORAVELMENTE ao

RECREDENCIAMENTO lnstitucional requerido pelo lSEG/EGPA.



Dada a assertividade das considerações formuladas pelos avaliadores oficialmente

designacos para avaliar o pleito formulado pelo ISEG/EGPA, este Conselho Estadual de

Educação acompanha o voto da Comissão, deferindo o pedido e determinando o

saneamento das fragilidades.
Àbaixo pontuamos a síntese dos aspectos do Relatório de Avaliação de

Recrederciamento:

Na Dimensão í- O n o lnstitucional

O c-edenciamento da EGPA mantenedora de instituição de ensino regular (oferta de

escolaridade - cursos técnicos e superiores) ocorreu em 2013, por meio do Parecer CEE/PA no

6221201g e da Resolução CEE/PA no 750 de 12 de dezembro de 2013, cujos efeitos foram

p-orrogacos peta Resolúção CEE/PA no 412 de 01 de dezembro de 2016. Em 2015, a EGPA, por

iorç" ã" Lei no 8.096 dã 1 de janeiro de 2015, passa de "Escola de Governo" para'Escola de

Governança Pública do Estado áo Pará', mantendo a sigla - EGPA. Contudo, a mudança não foi

somente uma proposta sutil, tratou-se justamente de demarcar uma nova proposta de governo quer

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

espaçoì= formação que assuma a política de Gestão e Formação do Estado.

Em vista disso, a EGPA se estruturou para constituir, sob sua mantença, o lnstituto de Formação
profissioral e Supãrior da Escola de Governança Pública do Estado do Pará (ISEG/EGPA), com

observârria de todos os requisitos legais e normativos atinentes à oferta de educação básica e

superior ro Brasil. Finalmente, para reãlizar esse intento - oferta autônoma de escolaridade regular -

por meic de cursos tecnicos e de nível superior (graduação e de pós-graduação) em prol de

servidore públicos, nos limites de seus objetivos, a EGPA reestruturou o seu Plano de

Desenvovimento lnstitucional para orientar, estrategicamente, os processos de desenvolvimento e

implemeltação desses níveis educacionais nos próximos dez.anos, tudo de conformidade com as

dsposiçees constantes da Resoluçâo no 482 de 2009, emanadas desse Egrégio Conselho Estadual

de Educação do Pará.

A nissão da lnstituição aparece consignada em seu PDl, nos seguintes termos: "Propor e

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

para o fortalecimento da capaclOade de governança pública, visando o progresso social do Estado

do pará'. Desta forma, constata-se a 
-coerência 

entre a missão e a atuação EGPA, ficando

ciemonst-adas as condições de cumprimento, por parte da instituição, de sua missão, do regimento e

cos com)romissos assúmidos junto à sociedade e ao poder público que a instituiu. o PDI apresenta

também, de forma clara e reaiista, os objetivos e metas da lnstituição, esclarecendo as condiçÕes

atuais de funcionamento e os projetos de expansão necessários à consecução de seu planejamento.

Assim, quanto à viabilidade, òonstata-se que os projetos de implementação dos cursos e

nodalidedes (cursos técnicos, de graduação e pós-graduação - especializaçáo e mestrado)

constant:s do PDI da lnstituição estão adequados à infraestrutura da EGPA, conforme capacidade

atual, dsidamente ajustada à expansão prevista no PDl.

euatto à suficiência administrativa, verifica-se que o sistema de administração/gestão está

organizdo de maneira a permitir adequado suporte à implantação e funcionamento dos cursos

prãtendidos, contemplanOo, Oe acordo com o Regimento da Escola de Governança.Pública do

Estado co Pará, assim como com o Regimento Acadêmico do ISEG/EGPA, os seguintes Órgãos:

| - Nível JeAtuação Colegiada: a) ColegiadoAcadêmico'
ll - Nívelde Direção Superior: a) Direção-Geral'
lll - Nívd de Assessoramento Superior:
a) Gabircte;
b) Núcler de Planejamento;
c) Núcler de Controle lnterno;
d) Procuadoria Jurídica;
e) Núclec de Captação de Recursos;
í) Núcleo de Programas de Valorizaçâo do Servidor;
g) Núclec de Comunicação Social.
ÍV - Nível deAtuação Diretiva:
a) Diretcria do lnstituto de Formação Profissional e Superior;

bj Diretcria de Desenvolvimento de Programas Estratégicos em Governança Pública;

c) Diretcria de Administração e Finanças.
V - Níve de Atuação Executiva:
a) Secretaria de Registro e Controle Acadêmico;
b Biblioteca



c) Coord e nação do Centro de Graduação Cu rsos Profissional izantes;

d coo rde nação do Centro de Pós-G rad uação;

e coordenação do Centro de Desenvolvim ento de Competênc AS H ab lidades Profiss onats em

Governarça Pública;

0 coorderação do centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Estratégicos em Governança Pública;

gì Coordenação de Gestão de Pessoas;
hì Coordenação de Orçamento e Finanças;
i) Coorde'ração de Suporte Operacional.

O ISEG/EGpA possui representação docente e discente em seus órgãos colegiados, a saber:

colegiado Acadêmico do lnsiituto de Formação Profissional e superior da Escola de Governança

pública co Estado oo Éara (ISEG/EGPA), órgao superior de natureza deliberativa e normativa e de

instância final para todos os assuntos acádêmico-administrativos, nos termos e limites deste

Regimen:o Acadêmico e do Regimento lnterno da Escola de Governança Pública do Estado do Pará,

é integralo petos sejuintes mãmbros: l. Diretor !9lsJ_cllGPA; ll. Coordenadores de Curso; lll' 2

(dois)-prefessores dóutores em exercício no ISEG/EGPA, eleitos por seus pares; lV' 2 (dois)

professores mestres em exercício no ISEG/EGPA, eleitos por seus pares; V. 1 (um) representante do

corpo discente, escolhido por seus pares Vl. 2 (dois) representantes da Escola de Governança

Fública m Estado do Pará, por esta indicados.

O ISEG/EGpA conta ainda com a Comissão Propria de Avaliação, órgão co.legiado instituído

@m o fim específico de promover os procedimentos de autoavaliação, sendo-assim constituída: a)

pelo Diretor do lsEGlgcpn, seu presidente; b) Pelos coordenadores de curso; c) Por 1 (urn)

pronssionat especialmente designaào pelo ISEGTEGPA para exercício de atividades executivas de

avaliação; d) por 1 (um) represéntante da Mantenedora do ISEG/EGPA, por ela indicado; e) Por 1

irrl ,ãp-àréntante discente, eleito pelos seus pares; fl Por 2 (dois) representantes.docentes, eleitos

Èãfor .ã5 pares; g) por 1 (um) representante do Departamento de lnformática da instituição; h) Por

2 (dois) rcpresentantes da administração Pública'

No 1ue se refere aos recursos financeiros, face aos investimentos realizados, a instituição

demonsbou possuir .oÀOiçO"r de custeio para realizar, de maneira adequada, os investimentos

previstos no seu PDl.

A instifuição comprovou a efetiva implementação de processos sistêmicos de autoavaliação

irstitucicnal, já tendo utilizado seus resultados para promover mudanças institucionais' face à

pertinência dós trabalhos realizados, com destaque para ajustes curriculares, mudança de local da

bibliotecr, melhorias no laboratório de informática, investimento e, áreas de convivência, dentre

outros, estando plenamente atendido esse indicador'

A irstituição de modo geral atende satisfatoriamente a maioria dos indicadores da Dimensão 2'

A capactação e acompannãmento docente ocorre por curso e e efetivado sistematicamente' Quanto

ao plano de Carreira, o ISEG/EGPA segue os ditames da legislação estadual, estando em fase de

confecçáo, para aprovação de futura lei específica de Plano de Carreira próprio. Consigna-se que'

em decorrência de sua especitidade, a tnstituição conta com um núcleo docente efetivo, realizando

contrat4;ões temporárias de docentes para ministrar as disciplinas especifrcas de cada curso

ofertadc- para atendimento das demandas da gestão pública A produção científica é incentivada

nstitucionalmente, veriÍicando-se que há previsão de política de estímulo à produção científica, que

.talorize adequadamente o trabalho cientíiico em equipe, envolvendo estudantes e professores, com

:epercussão no ensino e na extensão.

O orpo técnico-administrativo é bem dimensionado e constituído de profissionais com formação

e titulação adequadas aos trabalhos da lnstituição. A lnstituição possui sistemas de controle

acadênico adequados e seguros, em condições 
-de 

dar adequado suporte ao funcionamento da

lnstituição.

O ISEG/EGpA não prevê programas de apoio ao estudante, em razâo das peculiaridades de seu

público, sendo inaplicável a ieaÍOaOe educacional da lnstituição. Entretanto,.quando se trata da

modalidade EaD os pìràiror modulos são de ambientação do aluno, com o objetivo de prepara-lo

p"r" " utilização de todos os recursos e metodologia óisponibilizados, assim como para evitar a

evasão escolar.

Na Dirrensâo 2- C Social

NaDimensão3-l
O FEG/EGPA, em seu

área to'al construída de 3'7

rro Nazaré900 baiJAv Malchose possuizadolocal naóvelim sede,
docontan6.a m'3062 ivalenteuade reaun terrenom30 m dis

Físicas



ccm as seguintes instalações para acolher as atividades de ensino mantidas:

. Sala 0t: 10,65x5, 58-45 alunos

. sala 02 10,61x4, 66-52 alunos

. Sala 03: 10,60x6,79-54 alunos
r Sala 04: 9,72x4,75-50 alunos
. Sala 05: 9,78x4, 79-45 alunos
. Sala 0e'. 9,73x4,83-50 alunos
r Sala 07:7,65x4,88-45 alunos
. sala 08 9,74x4,73-45 alunos
r Labora'ório de lnformática: 9,79x487 -25 alunos
. Biblioteca: 7,84x6,73 - 25 alunos
.Auditóro: 9,09x13,59: 100 participantes
. Banhei-o masculino: 4
. Banhei'o feminino: 4

" Banhei-o portadores de necessidades especiais: 2
. Estacioramento com 144 vagas.

Todas as instalações estão em boas condições de uso, sendo adequadas às atividades

educacicnais do lnstitúto. Acrescente-se, que os espaços destinados às atividades administrativas

igualmerte são adequados aos fins a que se destinam. A lnstituição disponibiliza espaços de

õnvivêrcia internos e se localiza numa região amplamente servida de restaurantes e padarias que

contribuem para oferecer comodidade aos alunos. Há estacionamento, sendo que o ISEG/EGPA se

localiza numa área urbana amplamente servida de transporte público. Não há espaço para a prática

esportiva.

O anditório e as salas de aula possuem instalações adequadas condições em termos de

dimensã>, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, conservação e comodidade

necessá1as à atividade propôsta. A biblioteca apresenta instalações equipadas para o acervo da

biblioteca, que incorporam concepções arquitetônicas, tecnológicas e de acessibilidade específicas

para sues atividades, atendendo aàequadamente aos requisitos de: dimensão, limpeza, iluminação,

acústica. ventilação, segurança, conservação, conforto, horários de atendimento e espaços para

estudos ndividuais e em grupo.

O a:ervo apresentado é insuficiente para atendimento das demandas dos cursos, contudo foi

apresentada documentação relativa a aquisição dos títulos necessários ao atendimento integral das

necessicades dos cursós mantidos. A lnstituição juntou ao processo relatos de sua política de

aquisição, expansão e atualização do acervo, estando atendido o presente indicador.

O ISEGTEGPA possui sala de informática para utilização de alunos e professores, com condições

adequacas no que diz respeito à qualidade e atualizaçáo tecnológica dos equipamentos, garantindo

acesso à internet banda larga, numa proporção que possibilite aos usuários facilidade no uso,

considenado o total de matrículas dos cursos em funcionamento mais as vagas a serem oferecidas

no primeiro ano dos cursos propostos.



QUADRO DEMONSTRATIVO DA PONTUAÇÃO

lndicador

2.1 Capactação e acompanhamento docente

2.2 Plano le Carreira

PONTUAçÃODTMENSÃO 1: ORGANIZAÇÃO lruSrtrUqorunl

lndicador

55t1.1 Missãc

5 5t1.2 Viabilidade do PDI

55tL3 Efetividade lnstitucional
55tL4 Suficiàcia Administrativa

5 5IL5 Representação docente e discente

1052L6 Recurps Financeiros - OBRIGATÓR|O

L7 Autoavaliação lnstitucional - OB

DIMENSÃO 2: CORPO SOCIAT

RIGATÓRIO 102 5

PONTUAçÃO

5 57

002

10522.3 Ppedu':ão Cientlfica
5 5t2.4 Corpo técnico-administrativo

55t2.5 Organ zação do controle acadêmico - OBRIGATÓRIO

102 5

PONTUAçÃO

ã.6 Progremas de apoio ao estudante

3: |NSïArAÇÕES FÍSICAS

lndicador

5T 53.1 lnstahções Administrativas
10523.2 4udilorio/Sala de conferência/Salas de aula - OBR IGATÓRIO

55t3.3 lnstahções sanitdrias - OBRIGATÓR|O

5513.4 Áreas de convivência
5 5T3.5 lnfraetrutura de servíços

10523.6 Biblio-eca: instalações para o acervo e funcionamento -

DBRIGATORIO
10523.7 Bibliaeca: informatização

00I3.8 Bibliceca: polÍtica de aquisição, expansão e atualização do

lcervo
5 5t1.9 Sala ce informótica

TOTAL DE PONTOS DA DIMENSÃO 1 45
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2, Anátise do pedido dos aÍos autorizativos dos Cursos
2t.1 Autorizaç'ão do Curso Superior de Tecnologia em Secretariado nas modalidades

presenciat e EaD (Eixo: GesÍão em Negócios):
A Comissão de Avaliaçáo in loco, em seu relatório cujo teor integra o presente

parecer rara todos os fins, atribuiu bons conceitos ao curso pleiteado pela lnstituição, tendo

ãi."nç"oo 205 (duzentos e cinco) pontos, dos 190 pontos mínimos necessários à obtenção

ã= ójo""r favorável, requerido'pelo lnstituto de Formação Profissional e Superior da

Escola & Governança Pública do Estado do Pará (lsEG/EGPA).
E,ada a assertividade das considerações formuladas pelos avaliadores oficialmente

designados para avaliar o pleito formuladó pela lnstituição, este Conselho Estadual de

Eduõaçêo acompanha o voto da Comissão, DEFERINDO o pedido de Autorização do Curso

e deteiminando o saneamento das seguintes fragilidades:

Relato bal da Dimensão í - O an ica do curso:

o cre,lenciamento da EGPA mantenedora de instituição de enslno regular (oferta de escolaridade cursos

lécnicos ruperiores ocorreu em 20 13, por meto do Parecer CEE/PA no 622120 13 e da ResoÌução CEE/PA no 750
e

de dezembro de
de L 2 de dezembro de 20r3, cuj OS efeitos foram prorrogados pela Resolução CEE/PA no 412 de 01

2C 16. Em 2015, EGPA, por força da Lei no 8.096 de 1: de janeiro de 20L5 passa de "Escola de Governo" para

Escola de Governança Pública do Estado do Pará mantendo a mesma sigla EGPA. Contudo, a mudança nao

:o1 soment= uma proposta sutil, tratou-se justamente de demarcar uma nova proposta de governo, que baseado no

m,rdelo de Gestão Governança, compreende a necessidade e o diferencial de um espaço de formação quepor
assuma a plítica de Gestão e Formação do Estado.

Em vbta disso a EGpA se estruturou para constituir, sob sua mantença, o Instituto de Formação Profissional e

Superior c-a Escola de Governança Públìca do Estado do Pará (ISEG/EGPA), com observância de todos os

:equisitos ,egais e normativos atinóntes à oferta de educação básica e superior no Brasil. Finalmente, para realizar

:se intentl - oferta autônoma de escolaridade regular - pór meio de cursos técnicos e de nível superior (graduação

: de pós-graduação) em prol de servidores públicos, nos limites de seus objetivos, a EGPA reestruturou o seu

plano de Desenvolvimenìo Institucional paia orientar, estrategicamente, os processos de desenvolvimento e

irnplemenação desses níveis educacionais nos próximos dez anos, tudo de conformidade com as disposições

cc,nstantes da Resolução no 482 de 2009, emanadás desse Egrégio Conselho Estadual de Educação do Pará'

A mirsão da Instituição aparece consignada em seu PDI, nos seguintes termos: "Propor e executar políticas

públicas ce formação e desenvolvimento de pessoas e produção de conhecimento para o fortalecimento da

capacidadc de govórnança pública, visando o ptogt.sto social do Estado do Pará"' Desta forma' constata-se a

coerência entre a missão e 
^a 

atuação EGPA, fica,ido demonstradas as condições de cumprimento, por parte da

instituição. de sua missão, do regimento e dos compromissos assumidos junto à sociedade e ao poder público que

a instituiu. o pDI apresenta tamúém, de forma clarã e realista, os objetivos e metas da Instituição, esclarecendo as

condições atuais deìuncionamento e os projetos de expansão necessários à consecução de seu planejamento'

Ássin, quanto à viabilidade, constata-se que os projetos de implementação dos cursos e modalidades (cursos

técnicos, ,1e graduação e pós-graduação - especialtaçao e mestrado) constantes do PDI da Instituição estão

ailequados à infraesirutura'da Ëcpe,'conformì capacidade atual, devidamente ajustada à expansão prevista no

PDI.
Dados Ge:ais do curso de Graduação - TECNOLOGIA EM SECRETARIADO.

Modalidale Curso Tecnológico: Piesencial e a Distância, com ênfase em Secretariado Escolar'

Carga horiria do curso: 1.600 horas.

Atividadei Complementares: 40 horas.

Carga Horária Total : 1.640 horas.

lrtegralizerção Curricular do Curso: Cinco semestres'

\.agãs: l0) vagas anuais presenciais e 100 vagas anuais à distância.

euar.to aos objetivos, há ajuste às normãs em vigor, sendo que o Objetivo Geral do C{s9 é formar servidores

prblicos co Estado do pará em nível de Graduação Tãcnológi ca para atuar nas diversas atividades laborais de uma

Secretari4 com o intuito de qualificar o 
"oipo 

técnico das Escolas Públicas, para melhor qualificação da

Educação
Os Cbjetivos EsPecíficos são:

. compreender a função social da Escola e a Formação para a cidadania;

. Conhecer os principais elementos, fundamentos e princípios de sua profìssão;

. Compreender as principais concepções de Gestão Escolar e como estas ressoam no planejamento

educaçional e escolar;
o Gerenciar, articulado com a gestão da escola, as solicitações de dados escolares advindas de órgãos

?ubl lcos e outras instituições
lar,

Colaborar gestão escolar atuando nas atividades de competência da função de Secretário Esco
com a

de estudantes, de
€omo organização de registros escolares; processos de matrícula e transferência

organizaçáo de turmas e de registros h istórico lar dos estudantes; controlar e organ tzar arqulvos

s S

a

com da vida acadêmica,

do
de

esco
de conclusão de cursos e co de

OS

além de



oúras atividades açadêmicas específicas;
o Cclaborar na construção de um ambiente flexível, socializador, criativo, facilitador de aprendizagens

significativas.
O Cuno apresenta como público alvo servidores públicos em efetivo exercício, detentores de certificado de

corclusão do ensino médio ou equivalente e que obtenham classificação em Processo Seletivo definido em edital

específico :ublicado pela Escola de Governança Pública do Estado do Pará ou em parceria com Secretarias,

Òrgãos ou qtidades do Estado.
O perfil do egresso ajusta-se ao preconizado nas normas em vigor. Encontram-se cumpridas as determinações

co:Ìstantes las respectivas Diretrizes Curriculares Nacionais, quanto à catga horária e conteúdos propostos.

O Cuno de Secretaria Escolar do Instituto de Formação Superior e Profissional da Escola de Governança do

Estado do Pará ISEG/PA será oferecido na modalidade presencialo com carga horária de L600h de disciplinas,

ac:escida ce 40h de Atividades Complementares, em estrita consonância com o que dispõem as normas que

regulamenbm a Educação Profissional e Tecnológica, totalizando 1.640 horas aulas e 82 créditos para

htegralização do Curso. A proposta é um curso organizado por semestre, sistematizados em quatro semestres de

38Oú e um quinto semestre de 120h, cuja organização poderá ser administrada em tempo parcial (4 horas aulas por

dia) ou inÉgral (8 horas aulas por dia), dependendo da demanda e da proposta integrada pata cada turmao ou

conjunto è turmas, justamente para favorecer a liberação dos servidores, sem prejudicar a carga horária de

trabalho e os conteúdos que devem ser trabalhados no decorrer do curso.

A orgenização do curso, para além dos semestres, está pautada numa estrutura de matriz curricular integrada,

constituídapor cinco Núcleos de Formação, assim dispostos:

-) Núcleo de Fundamentos, voltado ao aprofundamento teórico e conhecimento geral sobre a Educação;

:) Nricteo de Formação Básica, com disciplinas de formação comum aos Cursos de Secretariado (executivo,

escolar ou bilíngue), que têm o compromisso de formação técnica e interpessoal inerente ao exercício da

profissão;
3) Núcleo de Conhecimentos Aplicados I
4) Núcleo de Conhecimentos Aplicados II, são Núcleos com disciplinas teórico-práticas, voltadas à formação

es:ecífica lo secretário escolar (pedagógica e técnica);
5) Núcleo ile Pesquisa e Estudos Integradores, este eixo contempla a intervenção da pesquisa, o acompanhamento

dc desenvclvimento do aluno no trabalho de conclusão de çurso e na formação integrada.

O texto abaixo foi acrescido pela Comissão de Avaliação
Observaçõas da Comissão de Avaliação:
.4,., O prójeo pedagógico merece ser revisto, tendo em vista não abordar de forma clara as metodologias próprias

da modalidade educação a distância, para garantia da oferta educacional com a devida qualidade.

3) A Institrição não âispOe dos materiais EAD necessários ao primeiro semestre do Curso, devendo providencia-

or antes do início de suas atividades. O espaço para a produção deste material ainda não está devidamente

aquipado com o necessário à produção em EaD, tendo a Instituição demonstrado a aquisição de todos os

aguipameÉos.
J1 O acerro bibliográfico apresentado é insuficiente para atendimento das demandas do cursoo contudo foi

4resentad: documentação .ólutiua à aquisição dos títulos necessários ao atendimento integral das necessidades

Jc's cursos mantidos.
Dl A Instibrição juntou ao processo relatos de sua política de aquisição, expansão e atualização do acervo, estando

il:ndido o presente indicador.
8., A Comiìsão de Avaliação aponta para a necessidade de revisão da relação EMENTA X BIBLIOGRAFIA

TNDICADA nas diversas disciplinas, pois a leitura do documento mostra que há uma ausência de títulos que

lantemple:n as ementas, ausência de títulos que discutam o que está proposto nas ementas; desatualização no que

,on""rn. a bibliografia indicada. Tal sugestão possibilitará uma maior aderência entre os conteúdos as serem

desenvolvilos em cada componente curricular e as ementas constantes do projeto pedagógico. A proposta foi

prontameÍÍe acatadapela equipe técnica e corpo docente participantes das reuniões.

A ins:ituição co1np.ouõu a efetiva implementação de processos sistêmicos de autoavaliação institucional, já

tendo utili:ado seus resultados para promover mudanças institucionais, face à pertinência dos trabalhos realizados,

com destalue para ajustes curriculares, mudança de local da biblioteca, melhorias no laboratório de informática,

irwestimerto e, áreas de convivência, dentre outros, estando plenamente atendido esse indicador.

O ISIG/EGPA não prevê programas de apoio ao estudante, em razão das peculiaridades de seu público,

sendo inaplicável à realidade educacional da Instituição. Entretanto, quando se trata da modalidade EAD os

primeiros módulos são de ambientação do aluno, com o objetivo de prepara-lo para a utilização de todos os

recursos e metodologia disponibilizados, assim como para evitar a evasão escolar.

Não lá material EAD elaborado para o primeiro semestre do Curso. Esta exigência deve ser contemplada no

Relatório :omo requisito fundamental para o início das atividades do Curso em EaD, já que o espaço para a

produção leste material ainda não está devidamente equipado com o necessário à produção em EaD.- 
Obse:vou-se que o PPC não contempla ações e estratégias próprias da oferta em EAD. Deve-se ressaltar que

é indisperrável què, antes de iniciar o processo seletivo para vagas EaD, o PPC já tenha incorporado as ações e

rreios nec:ssárioi lAmbiente Virtual, Equipe, Tutoria/Professor entre outros) que garantam uma satisfatória oferta

nessa modalidade



O Curso tem como coordenador um mestre, com

d:senvolvimento dos cursos'

regime de trabalho em dedicação integral à Instituição,

sendo func:onário efetivo da EGPA - Flávio Heleno Solano Reis'

O ISEG/EGpA possui representação docente e discente em seus órgãos colegiados, a saber: Colegiado

Acadêmico do Instituto de Formação Piofissional e Superior da Escola de Governança Pública do Estado do Pará

(ISEG/EG[A), órgão superior de natureza deliberativa e normativa e de instância final para todos os assuntos

acrdêmiço-administrativos, nos termos e limites deste Regimento Acadêmico e do Regimento Interno da Escola

de Governença pública do Estado do Pará, é integrado pelos seguintes membros: I. Diretor do ISEG/EGPA; II'

Coordenadtres de Curso; III. 2 (dois) professores doutores em exercício no ISEG/EGPA, eleitos por seus pares;

IV.2 (dois, professores mestres em exèrcício no ISEG/EGPA, eleitos por seus pares; V. 1 (um) representante do

co:po discènte, escolhido por seus pares VI. 2 (dois) representantes da Escola de Governança Pública do Estado

dc Pará, pcr esta indicados.

O ISEG/EGPA conta ainda com a Comissão Própria de avalição, órgão colegiado instituído com o fim

específico de promover os procedimentos de autoavaliação, sendo assim constituída: a) Pelo Diretor do

-S!G/EGFA., sàu presidente; b) Pelos Coordenadores de Curso; c) Por I (um) profissional especialmente

,lesignado relo ISEb/EGpA pará exerçício de atividades executivas de avaliação; d) Por I (um) representante da

\Iantenedcra do ISEG/EGPÁ, por ela indicado; e) Por I (um) representante discente, eleito pelos seus pares; f)

Por 2 (doir) representantes doËentes, eleitos pelos seus pares; g) Por I (um) representante do Departamento de

Inf,ormátice da instituição; h) Por 2 (dois) representantes da administração Pública.

No qre se referè uor'r"rurro, finanôeiros, face aos investimentos realizados, a instituição demonstrou

Jossuir cordições de çusteio pararealizar,de maneira adequada, os investimentos previstos no seu PDI'
' -- 

É -is"i'destacar as peculiaridades da Instituição, que se dedica a ofertar os cursos demandados pela gestão

pública no Estado do parâ, atuando em propostas de formação específicas para atendimento de tais solicitações'

D:sta forma, o seu corpo áocente e constituido de profissionais çontratados temporariamente por módulos, além

de servidcres efetivos do Estado, que integram oi quadros da Instituição. Todos os docentes envolvidos nos

cursos ofqtados são titulados 
"-pórru"--formação-e 

experiência adequadas às disciplinas ministradas' Em

nenhuma lipótese, um único docente é responsávól por mais de três disciplinas do curso. A produção científica

dos docen-es indicados para o primeiro semestre do Curso é considerada satisfatória, ressaltando-se o que já foi

mencionaco sobre o Corpo docente da Instituição.
Desta forma, pode-se afirmar que o corpo docente da Instituição atende às determinações legais e

normativar aplicávóis. Contudo, título de sugàstão (que contou com a plena concordânçia da gestão da

Ir-stituição), ipartir dareunião da Comissão deAvaliação com os professores que compõem o corpo docente e

que particitaram do curso em nível médio e dos cursos de pós-graduação, sugere-se:
' '. 

eìe seja realizada reunião com os docentes para avaliação sobre o desenvolvimento do curso nos

scguintes aspectos: ementas, correção de sobràposições de conteúdos nas disciplinas e contribuições

pra atualização dos Projetos Políticos Pedagógicos'

No ìrício de cada semestre a Coordenação deve apresentar aos alunos dos cursos a interligação existente

entre os conteúdos das disciplinas de cadã bloco, ènfatizando a relação sistêmica que deve presidir o

Relato baf da Dimensão 2 - C Docente

Relato lobal da Dimensão 3 - lnstal FÍsicas
O ISEG/EGPA, em seu imóvel sede, localizado naAv. Governador José Malcher, bairro Nazaré, possui área

total construída de 3.703 m2, dispostas num terreno de ârea

instalações para acolher as atividades de ensino mantidas:

o Sala 0l: 10,65x5,58-45 alunos
r sala 02: 10,61x4,66-52 alunos
r Sala 03: 10,60x6,79-5 4alunos
r Sala 04: 9,72x4,75-50 alunos
r Sala 05 : 9,78x4,79-45 alunos
r Sala06 9,73x4,83-50 alunos
r Sala 07 7,65x4,88-45 alunos
r sala08: 9,74x4,73-45 alunos
r Laboraterio de Informátic a: 9,7 9x487 -25 alunos

o Biblioteca: 7,84x6,73-25 alunos
e Auditório: 9,09x13,59: 100 participantes
o Banheirc masculino: 4

r Banheiro feminino: 4
. Banheiro portadores de necessidades especiais: 2

r Estacioramento com 144 vagas'

equivalente a 6.306 m2, contando com as seguintes

Todes as instalações estão em boas condições de uso, sendo adequadas às atividades educacionais do

Instituto, incluindo as dimensões quantidade, espaço em relação aos alunos e os quesitos Mobiliário' Limpeza,

ìo' Ventil e ue os destinados às atividades



administralivas igualmente são adequados aos fins a que se destinam, assim como aqueles destinados a sala de

professoreg sala de direção, serviços pedagógicos e secretaria acadêmica. A Instituição disponibiliza espaços de

convivêncir internos e se localiza numa região amplamente servida de restaurantes e padarias que contribuem
para oferecer comodidade aos alunos. Há estacionamento, sendo que o ISEG/EGPA se localiza numa área urbana

amplamenb servida de transporte público. Não há espaço para a priúica esportiva.

O audtório possui adequadas condições em termos de dimensão,limpeza, iluminação, acústica, ventilação,
segurança, conservação e comodidade necessárias à atividade proposta. A biblioteca apresenta instalações

equipadas paru o acervo da biblioteca, que incorporam concepções arquitetônicas, tecnológicas e de

ac=ssibilidade específicas para suas atividades, atendendo adequadamente aos requisitos de: dimensão, limpeza,
iluminação. acústica, ventilação, segurança, conservação, conforto, horários de atendimento e espaços para

esrudos individuais e em grupo.
O acervo apresentado é insuficiente para atendimento das demandas do cursoo çontudo foi apresentada

documenta;ão relativa à aquisição dos títulos necessários ao atendimento integral das necessidades dos cursos

mantidos. A Instituiçãojuntou ao processo relatos de sua política de aquisição, expansão e atualização do acervo,

es:ando atendido o presente indicador. A título de colaboração, a Comissão de Avaliação apontou para a

necessidad: de revisão das bibliografias das ementas do curso avaliado, com vistas ao estabelecimento de maior

aderência entre os conteúdos as serem desenvolvidos em cada componente curricular e a bibliografia constante

do projeto pedagógico. A proposta foi prontamente acatada pela equipe técnica e corpo docente participantes das

reuniões.
Não er<iste assinatura de periódicos devido ao fato da maioria já se encontrar disponível nos portais como

Scielo, Por:al de Periódicos da Capes, disponíveis para acesso gratuito.
O ISrc/EGPA possui sala de informática para utilização de alunos e professores, com condições adequadas

no que diz respeito à qualidade e aÍualização tecnológica dos equipamentos, garantindo acesso à internet banda

larga, nume proporção que possibilite aos usuários facilidade no uso, considerado o total de matrículas dos cursos

em funcior:amento mais as vagas a serem oferecidas no primeiro ano dos cursos propostos.

Obsewou-se ainda a necessidade instituição formal de uma política defrnida de aquisição de acervo.

SalierÍe-se que a Instituição oferece 100% de acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida, dispondo

de elevadoqes em pleno funcionamento para deslocamento aos pavimentos superiores (o prédio do ISEG/EGPA
pcssui três andares) e sanitários adaptados. Além disto, são suficientes os recursos audiovisuais disponibilizados
pela Institúção.

Igualnente pode ser considerado satisfatório o sistema de gestão de acadêmica, que possui condições de dar

adequado ruporte ao firncionamento da Instituição. Quanto aos sistemas de gestão financeira e administrativa,
'rerifica-se que o ISEG/EGPA utiliza os sistemas públicos disponíveis para os órgãos do governo do Estado do

de todos os de iamento da

2.2 Renovação de Autorização do Curso Técnico em Secretaria Escolar Subsequente
Presencial e Autorização na Modalidade EaD:

A Comissão de Avaliaçáo in loco, em seu relatório, cujo teor integra o presente
parecer para todos os fins, atribuiu bons conceitos ao curso pleiteado pela lnstituição, tendo
alcançaco 353 (trezentos e cinquenta e três) pontos, quando 230 pontos mínimos eram
necessá-ios para obtenção de parecer favorável, requerido pelo lnstituto de Formação
Profissional e Superior da Escola de Governança Pública do Estado do Pará (ISEG/EGPA).

trada a assertividade das considerações formuladas pelos avaliadores oficialmente
designados para avaliar o pleito formulado pela lnstituição, este Conselho Estadual de
Educação acompanha o voto da Comissão, DEFERINDO o pedido de Renovação de
Artorização do Curso e determinando o saneamento das seguintes fragilidades:

Relato lobal da Dimensão í - O an do curso:
O ISEG/EGPA, em seu imóvel sede, localizado na Av. Governador José

área total construída de 3.703 m2, dispostas num terreno de ârea equivalente a 6.306 m2, contando com as seguintes

instalaçõel para acolher as atividades de ensino mantidas:
. Sa-a 01: 10, 65x5,58-45 alunos
r sah 02: 10,61x4,66-52 alunos
o Sa-a 03: 10,60x6,79-54 alunos
r Saia 04: 9,72x4,75-50 alunos
o Sala 05 : 9,78x4,79-45 alunos
o Sala 06: 9,73x4,83-50 alunos
r Sala 07: 7,65x4,88-45 alunos
o sah 08: 9,74x4,73-45 alunos
o Lóoratório de Informátiça: 9,79x487 -25 alunos
r Birlioteça: 7,84x6,73 -25alunos

Malcher, 900, bairro Nazaré, possui

o Auditório: 9 13 100



o Banheiro masculino: 4

r Banheiro feminino: 4
o Barheiro portadores de necessidades especiais: 2

r Estacionamento com 144 vagas.

Todas as instalações estão em boas condições de uso, sendo adequadas às atividades educacionais do Instituto,

incluindo as dimensões, quantidade, espaço em relação aos alunos e os quesitos Mobiliário,.Limpeza, Iluminação'

,\cústica, 'y'entilação e Conservação. Acrescente-se, que os espaços destinados às atividades administrativas

igualmente são adequados aos fins a que se destinam, urrirn 
"o*o 

aqueles destinados a sala de professores, sala de

,lï:eção, se-viços p"àugoji"o, 
" 

,""r"àriu acadêmica. A Instituição disponibiliza espaços de convivência internos e

se localiza numa região ãmplamente servida de restaurantes e padarias que contribuem para oferecer comodidade

ecs alunos Há estacionamênto, sendo que o ISEG/EGPA se Tocaliza numa área urbana amplamente servida de

:ransporte rúblico. Não há espaço par,a a prërtica esportiva'

O aucitório possui adequáaas conAìçOes em termos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação,

regurança, conservação e óomodidade necessárias à atividade proposta. A biblioteca. apresenta instalações

:cuipadas para o acervo da biblioteca, que incorporam concepções arquitetônicas, tecnológicas e de acessibilidade

:ryecíficas para suas atividades, atenáendo adequadamente aos quesitos de: dimensão, limpeza, iluminação,

ecústica, wntilação, segurança, conservação, conforto, horários de atendimento e espaços para estudos individuais

3 Èm grupG.

O acarvo apresentado é insuficiente para atendimento das demandas do curso' contudo foi apresentada

documenteção reìativa à aquisição dos títuìos necessários ao atendimento integral das necessidades dos cursos

rnntidos. A Instituição juniou áo p.o""rro relatos de sua política de aquisição, expansão e,ltualização do acervo'

estando a-endido o pre-sente indicador. A título de colaboração, a Comissão de Avaliação apontou para a

necessidaie de revisão das bibliografias das ementas do curso avaliado, com vistas ao estabelecimento de maior

aderência rntre os conteúdos as serem desenvolvidos em cada componente curricular e a bibliografia constante do

projeto pdagógico. A proposta foi prontamente acatada pela equipe técnica e corpo docente participantes das

reuniões.
O ISEG/EGPA possui sala de informátic aparautilização de alunos e professores, com condições adequadas no

que diz reipeito à qualidade e atualização tecnãlógica dos equipamentos, garantindo acesso à internet bandalarga,

numa proporção que possibilite aos usuários faciÍidade no uso, considerado o total de matrículas dos cursos em

funcionarrento mais as vagas a serem oferecidas no primeiro ano dos cursos propostos'

Salieete-se que a Instituição oferece 100% de àcessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida, dispondo de

e-evadore:. em pleno funcionamento para deslocamento aos pavimentos superiores (o prédio do ISEG/EGPA possui

tr€s andares) e sanitários adaptados. Além disto, são sufiôientes os recursos audiovisuais disponibilizados pela

Instituiçãc
acadêmica, possul condições de dar

Igualnente pode ser considerado satisfatório o sistema de gestão que

a,lequado suporte ao funcionamento da Instituição. Quanto aos sistemas de gestão financeira e administrativa,

v:rifica-sç ISEG/EGPA utiliza OS sistemas públicos disponíveis para OS órgãos do governo do Estado do Parâ,
que o

a de todos OS de da

Relato bal da Dimensão 2 - Docente
Antes de adentrar ao mérito dos presentes indicadores, é mister destacar as peculiaridades da Instituição, que

s3 dedica a ofertar os cursos demandados pela gestão pública no Estado do Pará, atuando em propostas de formação

específica para atendimento de tais solicitações. Desta forma, o seu corpo docente é constituído de profissionais

ontratados temPorariamente Por módulos, além de servidores efetivos do Estado, que integram os quadros da

hstituição. Todos os docentes envolvidos nos cursos ofertados são titulados e possuem formação e experiência

adequada; às disciplinas ministradas. Em nenhuma hipótese, um único docente é responsável por mais de três

cisciplinm do curso.
Desb forma, pode-se afìrmar que o corpo docente da Instituição atende às determinações legais e normativas

aplicávei:. Contudo, título de ,ug"rião (que contou com a plena concordância da gestão da Instituição), a partir da

reunião da Comissão de Avaliação com os professores que compõem o coÍpo docente e que participaram do curso

em nível lédio e dos cursos de pós-graduação, sugere-se:
. eue seja realizada reunião com os docentes para avaliação sobre o desenvolvimento do curso nos

reguintes aspectos: ementas, correção de sobrepòsições de conteúdos nas disciplinas e contribuições para

etualização dos Projetos Políticos Pedagógicos'
, No início de cada semestre a Coordenãção deve apresentar aos alunos dos cursos a interligação existente

Èntre os conteúdos das disciplinas de cada bloco, enfatizando a relação sistêmica que deve presidir o

desenvolvimento dos cursos

Segrndo a documentação constante dos autos, assim como, com os relatos dos corpo diretivo e professores da

as turmas em méd 40 sendo satisfatório o uesito.

Relato lobal daDimensão3-lnstala Físicas
Antcs de adentrar ao mérito dos presentes indicadores, é mister destacar as peculiaridades da Instituição, que

se dedica a ofertar os cursos demandados pela gestão pública no Estado do Pará, atuando em propostas de formação

atendimento de tais so Desta forma, o seu docente é constituído de lonals



contratadc temporariamente por módulos, além de servidores efetivos do Estado, que integram os quadros da

Instituição Todos os docentes envolvidos nos cursos ofertados são titulados e possuem formação e experiência

adequadas às disciplinas ministradas. Em nenhuma hipótese, um único docente é responsável por mais de três

disciplinas do curso.
Desta forma, pode-se afirmar que o corpo docente da Instituição atende às determinações legais e normativas

aplicáveis. Contudo, título de sugestão (que contou com a plena concordância da gestão da Instituição), a paúir da

rèunião da Comissão de Avaliação com os professores que compõem o corpo docente e que participaram do curso

em nível nédio e dos cursos de pós-graduação, sugere-se:
. Qre seja realizada reunião com os docentes para avaliação sobre o desenvolvimento do curso nos

scguintes aspectos: ementas, correção de sobreposições de conteúdos nas disciplinas e contribuições para

a ualização dos Projetos Políticos Pedagógicos.
. Ìrlo início de cada semestre a Coordenação deve apresentar aos alunos dos cursos a interligação existente

e:ìtre os conteúdos das'disciplinas de cada bloco, enfatizando a relação sistêmica que deve presidir o

d:senvolvimento dos cursos.

Segundo a documentação constante dos autos, assim como, com os relatos dos corpo diretivo e professores da

as turmas em 40 sendo satisfatório o uesito.

Relato lobal da Dimensão 4 - Didático-Ped ica da lnstitu
O Curso Técnico de Secretaria Escolar do Instituto de Formação Superior e Profissional da Escola de

Governanca do Estado do Pará ISEG/PA será oferecido na modalidade subsequente ao ensino médio e possuirá

cerga horaria de 1200h, acrescida de l50h de estágio, em estrita consonância com o que dispõem as normas que

regulamentam a Educação Profissional de nível médio. A estrutura curricular estâ organizada em quatro semestres

dJformação com a seguinte formação pedagógica, constituída por 19 disciplinas: a de formação técnica geral por

6 (SEIS) cisciplinas e a de formação profissional por 13 (TREZE) disciplinas. Ressalta-se que, nessa nova fase do

p:ograma não há no projeto pedagógico do curso, previsão de certifrcação de competências ou de certificações

intermediËrias.
O prúlico alvo do Curso Técnico em Secretaria Escolar do ISEG/PA são servidores públicos em efetivo

e:<ercíciò úe atividades nas redes educacionais públicas, detentores de certificado de conclusão do ensino médio ou

equivalenre e que obtenham classificação em Processo Seletivo definido em edital específico publicado pela

Escola de Governança Pública do Estado do Pará'

A EC-PA propõe-se a oferecer o Curso Técnico de Secretaria Escolar, na forma subsequente, nas modalidades

presencial e a disfância (EAD), com o objetivo de contribuir para a elevação da qualidade dos serviços prestados à

sociedade formando o Técnico em Secretaria Escolar, através de um processo de apropriação e de produção de

c,:nhecimcntos científicos e tecnológicos, capaz de impulsionar a formação humana e o desenvolvimento

e,ronômic,r da região, articulado aos processos de democratização e justiça social.

O cu-so estâ organizado por núcleos politécnicos que favorecem a prática da interdisciplinaridade, apontando

para o re@nhecimento da necessidade de uma educação profissional e tecnológica integradora de conhecimentos

científicos e experiências e saberes advindos do mundo do trabalho, possibilitando' assim, a construção do

pensametto tecnológico crítico e a capacidade de intervir em situações concretas.

Tratrse de uma concepção curricular que favorece o desenvolvimento de práticas pedagógicas que articulam

o conceito de trabalho, ciência, tecnologia e cultura, na medida em que os eixos tecnológicos se constituem de

agrupamertos dos fundamentos científicos comuns, de intervenções na natuteza, de processos produtivos e

culturais, elém de aplicações científicas às atividades humanas.

A p6posta peãagógica do curso prevê atividades avaliativas que sirvam de instrumentos colaboradores na

r,erificaçarda aprendizagem. Atendida em qualquer caso a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento)

à aulas e demais atividades acadêmicas, é aprovado o aluno que obtiver nota de aproveitamento não inferior a7,0

(sete), co:respondentemente à média aritmética, sem arredondamento, das notas das disciplinas acadêmicas' O

aluno rep-ovàdo pot não ter alcançado seja a frequência, sejam as notas mínimas exigidas, repetirá a disciplina,

sujeito, na repetência, às mesmas exigências de frequência e de aproveitamento estabelecidas neste Regimento.

o O profissional concluinte do Curso Técnico em Secretaria Escolar, na modalidade à distância, oferecido

p,eia EGPA, deve apresentar um perfiÌ de egresso que o habilite a desempenhar atividades voltadas para a

Ituação na Secretaria Escolar, na área de Apoio Educacional. Esse profissional, de acordo com o CNCT'

ceverá demonstrar competências para:

Colaborar com a gestão escolar, atuando na organização de registros escolares;

o Operacionalizar processos de matrícula e transferência de estudantes, de organização de turmas e de

registro do histórico escoÌar dos estudantes;

o Controlar e organizar os arquivos com o registro da vida acadêmica, processos de registros de conclusão

de cursos e colação de grau;

r Registrar, em atas, as sessões e atividades acadêmicas específicas;

. Conhecer os principais elementos, fundamentos e princípios de sua profissão;

. Compreender as principais concepções de administração e como essas se refletem no planejamento

educacional escolar.
Recomendações da Comissão de Avaliação para aprimoramento eto Pedagógico do Curso:

a Este relato deve destacar a necessidade de ser

do Proj
o PPC tornar mars claro



itens que SE encontram com redação confusa e até com fundamentação Ìegal equivocada, como e o caso

dc que SE encontra no item 3 BASE LEGAL (p 6) "decreto n. 9 .057 de 2 5 de maro de 201 7 que

esabelece AS DIRETRI ZE S E BASE S DA EDUCA ÇÃo NACIONAL quando o correto

"F-eguÌamenta o art. B0 da Lei n. 9'394....""'
r Ne p. 10 item S METAS DA EGPA está inserto o objetivo do Curso. Ou seja, o item designa uma coisa e

o iexto trata de outra. Na p. 1,1, quando trata no item 6 FORMAS DE INGRESSO, especifica o público

alto que deveria ser tratado em outro item.
o Ne p. L2 no item 7 oRGANIZAÇÃO CURRICULAR menciona apenas a carga horária do curso.

o No irem 9, ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM (p. 1-5 ss) quando trata

da TUTORIA, verifica-se que está misturada com o texto sobre disciplinas, manual do estudante de modo

que é necessário dar destaque ao item TUTORIA. Deve-se ressaltar que não estão previstas as atribuições

do professor-formador.
. N,.i."* 10, CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAçÃO'DA APRENDIZAGEM (P. 1.8 SS)

qrando trata da aprovação (p. 19) é preciso maior cuidado com o texto, pois menciona o critério de

aprovação e não dá o devido
itcm 13, ORGANIZAÇÃO

destaque aos critérios de reprovaçao.

No CURRICULAR (novamente um item que iáL consta na p I 2) o texto lnrcla

:ratando SC bre avaliação, que Ja foi tratada em item próprio (p. 1 8). Enfïm, o documento prec lsa ser reorganizado,

:evisto lnc lusive no ue concerne ao ano em foi elaborado o tendo em vista consta no documento

Relato global da Dimensão 5 - Dos requisitos para a oferta de cursos profissionais na

rnodalidade a distância:
Além do relato jâ formulado nas dimensões anteriores cabe acrescentar que a organlzaçao curricular do Curso

Técnico en Secretaria Escolar na modalidade a distância EAD terár momentos presenc lats pafa avaliação, observa

as determirações legais presentes na Lei Ílo 9 .394196, alteradapela Lei no 74 12008, e na Resolução CNE/CEB no

06120 I ') qJE define AS Diretrizes Curriculares Naclonals da Educação Profissional Técniça de Nível Médio, bem

cclmo nos rrincípios diretrizes definidos no Projeto Pedagógico Institucional PDI da EGPA.

De ac ordo com as constatações da Comissão, ASSlln como com OS doçumento S constantes dos autos, a Escola

de Goverrança Pública do Estado do PaÍa (EGPA) tomou a decisão política e estratégica de lmp lantar a modalidade

de Educaç ão a Distância visando a formação daque les que vem sendo excluídos do processo educacional por

questões & localização ou por indisponib ilidade de tempo para frequentar cursos presenciais. A proposta assenta-se

nos seguirtes elemento S: docentes detentores de excelência acadêmica, material d idático impresso, material didático

adequado aaÍa biente virtual, interação com os alunos através de tutoria presencial e tutoria a distância, avaliação

predomine ntemente presencial e semlnanos desenvo lvidos em po los com infraestrutura de laboratórios, com

computadores conectados a internet, ambiente de estudo, biblioteca e sala de tutoria presencial.

Ressalta-se, nos termos do projeto do curso, que o aprend izado deverá acorrer de forma contínua e acontecer

drrante tolo o processo, por melo do apolo pedagógico dos tutores, visando atingir o objetivo do QUrSO de qualificar

p:ofrssion rlmente funcionários educadores que respeitem e seJam respeitados dentro do espaço esco lar, tomando

cDmo bas OS pnnc ípios definidos, segundo Delors (2003 ), como OS quatro pilares da educação "aprender a

cDnhecer, aprender a fazer aprender convlver e aprender a ser" A aprovação do Aluno em cada componente

crrrricular está vinculada a assiduidade aos encontros presenclals e de tutoria asslm como a avaliação do rendimento.

A araliação da aprendizagem ocorrera por me lo de instrumentos próprios, buscando detectar o grau de

progresso do discente processo de aquisição de conhecimento Realizar-se-á por melo da promoção de situações

dÊ apreni rzagem que favoreçam a identificação dos nlvels de dom lnlo de conhecimento S e comp etências e o

desenvolrimento do discente nas dimensões cognitivas, psicomotoras e atitudinais Poderão ser aplicados

instrumettos avaliati vos tais como, atividades individuais questionários, envlos de textos online, envlo de arqulvo

unlco atizidades colaborativas, fóruns WIKI, chat glossário); atividades presenciais e eventos no po lo (provas,

oficinas, emlnanos e aulas práticas em laboratório ), trabalhos contextualizados com a prática profissional, estudos

de casos, ilmu lações, projetos dirigidos, relatório s, provas, pesqulsas dirigidas e debates orientados dentre outros.

A prtrposta pedagógica do curso preve atlvidades avaliativas que slrvam de instrumentos colab oradores na

r Adoção de procedimentos de avaliação contínua e cumulativa;

o ['revalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos;

o llclusão de atividades contextualizadas;
r l4anutenção de diálogo permanente com o aluno;

. Disponibilização de apoio pedagógico para aqueles que têm dificuldades;

o Realização de provas presenciais, preconizada peÌa legislação em vigor;

. a.doção de procedimentos didático-pedagógicos visando à melhoria contínua da aprendizagem; e

. Observação das características dos alunos, seus conhecimentos prévios integrando-os aos saberes

sistematizados do curso, consolidando o perfiÌ do trabalhador - cidadão, com vistas à (re)construção do

:.aber escolar

stituição e dotada capaz suportar educacional

0
A Ir

estado o número de

de infraestrutura de
a d istânci

oferta
AS SUAS

proposta na modalidade a



3- Os termos da manifestação do Instituto de Formação Profissional Superior da

Escola & Governança Pública do Estado do Pará - ISEG/EGPA- Ofício no 0299/2019 -

GAB/DG;EGPA sobre o teor da avaliação.

./ Por meio do ofício no 029912019 - GAB/DG/EGP (folhas 735 dos autos), a

lnstituição acata as determinações emanadas pela Comissão de Avaliação,

comprometendo-se em dar especial atenção às providências necessárias com

o intuito de implantar as melhorias sugeridas.

4. O pedido de convalidação das certificações emitidas no período compreendido

entre 2017 e 2019.

Destaca-se nesta análise, o pedido de convalidação das certificações emitidas pela

f rstituição no período compreendido entre 2017 e2019, conforme listagem de alunos (folhas

696 a 704 dos autos) aprovados no Curso Técnico em Secretaria Escolar bem como nos

Cursos de Pós-Graduação em: "Gestão de Ciência e Tecnologia e Educação Profissional e

Tecnológba"; "Gestão Pública - Ênfase em Políticas Públicas e Governança" e "Gestão

Pública - Ênfase em Desenvolvimento de Pessoas".

Q-ranto a convalidação requerida, em estudos nesta Câmara de Educação Superior,

entendemos não haver lmpedimento do atendimento ao pleito, visto que a IES encontra-se 
I

regular, conforme disciplina a Resoluçâo no.48212009 - CEE/PA, quando da emissão dos

seus atos autorizativos, objetos do presente processo.

Por fim, temos ainda a considerar a garantia do direito à Regularizaçáo da vida

acadêmica aos alunos egressos do ISEG/PA, que concluíram seus estudos nos anos de

2Q17 a 2019. Dessa forma, verificamos ser pertinente o pedido de convalidação das

certificaçóes emitidas no período compreendido entre 2017 e 2019.

ilt - voTo
Merccem ACOLHIMENTOS as solicitações formuladas pela lnstituição proponente,

cmsiderendo o que foi exposto na análise deste Parecer e levando-se em conta os
Relatórios de Avaliaçáo in loco, cujo teor o integra para todos os fins, pelo que este
Conselho Estadual de Educação resolve:

a) RECREDENCTAR O |NST|TUTO DE FORMAçÃO PROFISSTONAL E SUPERIOR DA
ESCOLA DE GOVERNANÇA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (ISEG/EGPA) para o
márito da oferta de Ensino Superior (Graduação Tecnologica) e Médio/Tecnico, nas
mrdalidades presencial e EaD;

b) RENOVAR A AUTORTZAÇÃO DO CURSO TECNTCO EM SECRETARIA ESCOLAR
SUBSEQUENTE PRESENCIAL E AUTORIZAR NA MODALIDADE EAD;
AUTORIZAR O CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SECRETARIADO NA
MfDALTDADE PRESENCIAL E EAD (E|XO: GESTÃO EM NEGÓCIOS);

c) CoNVALIDAR AS CERT|F|CAçÕES EM|T|DAS PELO rSEG/EGPA NO PERíODO
DE 2017 A 2019, AOS ALUNOS EGRESSOS DO CURSO TECNICO EM



SECREÏARIA ESCOLAR BEM COMO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM:
'cESTÃo DE crÊNcn E TEcNoLocrA E EDUCAÇÃo pRoFrssrijNAl E
TECNOLOGICA"; -GESTÃO PUBLICA - ÊrurNSE rV POLíTICAS PUBLICAS E
G3VERNANÇA" E "GESTÃO PUBLICN - ÊruTNSE EM DESENVOLVIMENTO DE
PESSOAS, conforme listagem anexada como parte integrante do presente
documento.

Os Atos Autorizatívos concedidos em prol da IES proponente, conforme a Resolução
no 48212C09-CEEIPA, terão validade de 5 (cinco) anos, estando a renovação de seus atos,
condicionada ao cumprimento integral das recomendações constantes desté parecer.

Salvo Me hor juizo, é o parecer.

cÂunnn DE EDUCAçÃO SUPERIOR, Betém (pA), 18 de novembro de 2019

Conselhe ro Relator: Ellana Fiama Souza da Silva

ru - DECTSÃO OA CÂMARA

A Gâmara de Educação Superior do Conselho Estadual de Educação do Pará aprova

por unanirnidade o voto do Relator.

Conselheira Têrezinha Valim Oliver Gonçalves - Presidente


