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Às 10h, do dia 05 de abril de 2018, o Sr. Procurador Claudio M. Braga, 

coordenador do CEJUR (Centro de Estudos Jurídicos – SMJ) – Escola Anfitriã 

desta edição do CONSEGOV (Conselho das Escolas de Governo) – realizou a 

abertura do evento e fez uma contextualização do local. Ele falou também 

sobre os cursos realizados no CEJUR e agradeceu a presença de todos. 

 Posteriormente, o Sr. Secretário-Executivo de SMG Bruno Shibata deu 

boas-vindas a todos os participantes, enfatizou – mais uma vez a importância 

da reativação do CONSEGOV e falou sobre a visão da capacitação dos 

servidores como uma das principais ferramentas para se alcançar os objetivos 

da Prefeitura de São Paulo. Falou novamente sobre a importância dos grupos 

de trabalho gerar ações concretas e se comprometeu a levar todas as questões 

propostas pelo CONSELHO ao Gabinete da Secretaria Municipal de Gestão. 

Ele ressaltou que ele está totalmente comprometido com a resolução dos 

problemas das Escolas de Governo e com o aumento da capacidade 

institucional de cada uma delas. 

Em seguida, o Sr. Secretário Bruno Shibata promove uma rodada de 

apresentação entre todos os representantes das Escolas de Governo 

presentes na reunião. 

A Srta. Rita de Cássia, da EMASP (Escola Municipal de Administração 

Pública/SMG), iniciou os trabalhos relativos à reunião do CONSEGOV 

promovendo uma recapitulação dos temas discutidos na última reunião do 

grupo, realizada em 17 de janeiro de 2018, na UMAPAZ. 

De forma resumida, apresentou também os trabalhos realizados pelo GT 

1 (Validação de Cursos); GT 2 (Oferta de Cursos em EAD); e GT 3 

(Valorização de Instrutores). 

Em relação ao GT 1, a srta. Rita de Cássia da Cruz Silva informou que 

foi conquistado o primeiro produto concreto. 

Após a disponibilidade do Gabinete de SMG (Secretaria Municipal de 

Gestão) e do DPGC (Departamento de Planejamento de Gestão e Carreiras), 



foi autorizado a modificação no Decreto 57.775, em seu artigo 54, inciso 4, 

permitindo que as Escolas de Governo da Administração Indireta possam 

participar do processo de solicitação de validação de cursos para pontuação 

dos servidores da Prefeitura Municipal de São Paulo para fins de progressão 

na carreira.  

Além disso, a Sra. Elisa Moreira Bonafé, do Núcleo Técnico de Formação, 

da Secretaria Municipal de Educação, informou que sobre a possibilidade de 

eles cadastrarem no SIGPEC cursos referendados visando também os eventos 

de promoção (merecimento e antiguidade) para os servidores da Educação, 

por ora, não se afetivará, sobretudo por questões operacionais. O fluxo 

continuará a ser realizado como tem sido feito, sem prejuízo para as áreas que 

conseguirem fazer o cadastro simultâneo no sistema da SME e no SIGPEC. 

Como encaminhamento para o GT 1, ficou estabelecido que assim que a 

alteração do Decreto 57.775 for publicada (Segundo o Sr. Secretário Bruno 

Shibata está prevista para a segunda semana de maio de 2018), novas 

reuniões serão estabelecidas para tratar sobre as questões técnicas, tais como 

a operacionalização do SIGPEC (Sistema Integrado de Gestão de Pessoas e 

Competências) pelas Escolas proponentes da Adm. Indireta. O Sr. Lucas 

Ambrozio sugeriu uma agenda de implementação assim que as reuniões forem 

retomadas.  

Posteriormente, a Srta. Rita de Cássia da Cruz Silva falou sobre os 

trabalhos realizados no GT 2, sobre ofertas de curso em EAD. Ela explicou 

sobre a proposta formal recebida pela a Gerência de Relacionamento da 

PRODAM; explicou sobre a reunião realizada em SMIT (Secretaria Municipal 

de Inovação e Tecnologia), com representantes que estão trabalhando na 

criação do Plano de Capacitação Municipal em Tecnologia da Informação; 

informou sobre as visitas realizadas ao CEDEPS (Centro de Desenvolvimento, 

Ensino e Pesquisa em Saúde), relatando a experiência da Secretaria Municipal 

de Saúde na oferta de cursos em EAD em plataforma própria e na produção de 

conteúdo, também em estúdio próprio. Ainda sobre o assunto, a Srta. Rita de 

Cássia da Cruz Silva relatou que também estiveram reunidos com o 

representante do Canvas LMS que se mostrou uma alternativa interessante 

para a PMSP. O representante da empresa está analisando a possibilidade de 

eles ofertarem a título de doação, por um ano, os serviços de Plataforma em 

EAD, com hospedagem em nuvem. Além disso, o Sr. Lucas Ambrozio contou 

que esteve em Brasília, na sede da ENAP, entregando uma contraproposta 

simplificada, evidenciando o que podemos oferecer como contrapartida em 

termos de capacidade institucional no âmbito de formações, capacitações, 

instrutores e servidores para ministrar cursos, intercâmbio de conhecimentos 

etc para a utilização da Plataforma EAD deles por meio de parceria sem 

repasse de recursos. De acordo com o Sr. Lucas, eles se mostraram abertos à 



possibilidade de criação de curso em conjunto, que poderia ser hospedado na 

Plataforma deles.  

 

Como encaminhamento, este GT continuará a se reunir em futura data 

estabelecida, restabelecerá o contato com a ENAP e priorizará o estudo, o 

levantamento e o orçamento da criação de estrutura própria para produção e 

oferta de cursos em EAD no âmbito da prefeitura. O Sr. Secretário Bruno 

Shibata reconhece que não é uma empreitada fácil, nem tão pouco rápida, mas 

disse que está disposto a levar adiante o projeto, inclusive solicitando verba 

para a sua implementação. 

A Sra. Andrezza Karina Domingues, da FUNDAÇÃO PAULISTANA, 

sublinhou a necessidade de investir não apenas na criação de estúdio e 

disponibilização de Plataforma EAD, mas também na modernização das 

máquinas e da estrutura de informática da PMSP, sem as quais todos os 

esforços anteriores podem se perder. 

A Inspetora Meire Cristina De Souza Chiri, do Centro de Formação de 

Segurança Urbana, relembrou também a importância do suporte prestado 

pelas empresas que contratamos fora da PMSP, e citou como analogia – ainda 

que não de forma simétrica – o caso dos cursos que os servidores da 

Secretaria Municipal de Segurança Urbana faziam na Plataforma do Ministério 

da Justiça e que agora estão prejudicados por conta das mudanças ocorridas e 

não solucionadas no último ano em termos de manutenção. 

O Srta. Rita de Cassia da Cruz Silva continuou o andamento da reunião 

falando sobre o resumo dos trabalhos do GT 3, sobre valorização de 

Instrutores. Ela falou sobre as formas alternativas de Valorização do Educador 

Institucional, tais como a criação do dia do Educador Institucional e a criação 

de um evento anual para discutir os desafios da Capacitação de servidores 

públicos. Informou sobre o estudo enviado pelos DPGC, contendo a quantidade 

de pontos atribuída as diferentes carreiras para a atividade de Educação 

Institucional para fins de progressão, e por fim, falou da discussão sobre os 

pontos mais polêmicos do Decreto n. 58.074, que dispõe sobre a atividade de 

educação institucional no âmbito da Administração Pública Municipal. 

A questão mais polêmica do Decreto, sem dúvida, esteve ligada à 

quantidade máxima de horas que os educadores institucionais podem ministrar 

aulas. Nesse sentido, o Sr. Humberto Luís Braga Alves Mendes, diretor da 

EMASP, sugeriu que o tema fosse aprofundado em novas reuniões do GT, a 

construírem conjuntamente uma proposta de alteração do Decreto. 

O Sr. Denis Dantas do Carmo, da EMASP, lembrou da importância de 

pensar a participação da sociedade civil na atividade de Educação Institucional. 



O Sr. Secretário Bruno Shibata disse que há total disponibilidade de se pensar 

na alteração do Decreto, desde que haja fundamentação para isso.  

Dessa forma, pede levantamento de carga-horária média dos instrutores 

voluntários, que deve ser realizado e apresentado em GT. O Sr. Humberto Luís 

Braga Alves Mendes, diretor da EMASP, solicitou a presença de todas as 

escolas de governo nas próximas atividades do GT 3.  

Como encaminhamento, ficou decidido que todas as escolas participarão 

das próximas reuniões do GT 3 para debater e deliberar sobre essas questões.  

Após a explanação sobre os trabalhos do GT 3, foi falado sobre a 

possibilidade de construir uma agenda compartilhada, para o conhecimento e 

divulgação dos cursos de todas as Escolas de Governo participantes do 

CONSEGOV. 

Sobre esse assunto, a Sra. Cristina Giugno, do ESPASO, ressaltou que 

além da agenda seria interessante que as escolas compartilhassem também as 

parcerias – sem repasse de recursos – que estabelecem entre si ou com outras 

entidades. O Sr. Mateus Novaes Dias, da Escola do Parlamento, salientou que 

para a sua escola o compartilhamento da agenda e a divulgação dos cursos 

seria muito importante, sobretudo para os servidores da Câmara Municipal. 

  Em seguida, houve o encaminhamento para o final da reunião de 

trabalho, onde ficou reforçado que há ainda muito trabalho a ser feito nos 

grupos para se chegar a resultados concretos e a Sra. Cristina Giugno, do 

ESPASO, ofereceu seu espaço para a realização da próxima reunião do 

CONSEGOV.  

Para encerrar os trabalhos, houve agradecimento da participação de 

todos e o combinado de que as demais providências seriam enviadas por 

comunicação eletrônica.  
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