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 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
ESCOLA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO PAULO 

“ALVARO LIBERATO ALONSO GUERRA” 

  
 

 
REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO 4: PÓS-CURSO - CONSEGOV 
ATA 
 

Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, no período das 

10:15 às 12:00, realizou-se a reunião do Grupo de Trabalho 4: Pós-Curso – CONSEGOV 

(Conselho Municipal das Escolas de Governo) na sede da EMASP (Escola Municipal de 

Administração Pública), localizada na rua Boa Vista, 280, Centro, São Paulo – SP. 

 

Iniciou-se a reunião com os agradecimentos por parte da Sra. Rita de Cássia da Cruz 

Silva aos participantes desta, explicando o propósito das periodicidades das reuniões e suas 

tarefas decorrentes objetivando o aprimoramento das práticas das Escolas de Governo. 

Mencionou também sobre as diretrizes dos trabalhos da Secretaria de Gestão no 

investimento na plataforma à distância – EAD, cuja proposta é ampliar às demais Escolas. 

 

Em seguida, deu oportunidade aos presentes representantes das Escolas de Governo 

de se pronunciarem a respeito de suas formas de trabalho, bem como de suas dificuldades 

a serem superadas que, em geral, são semelhantes, pois todas necessitam aperfeiçoar a 

forma das Avaliações dos Cursos a nível qualitativo, bem como a automação das etapas dos 

processos para a emissão dos Certificados. 

 

Ressaltou-se também a necessidade de pontuar o impacto do aprendizado no 

ambiente de trabalho dos “alunos”, com a proposta de também elaborar uma forma de 

avaliação por parte de seus superiores /chefias imediatas. 

 

Foi proposta pela ESPASO a realização de uma plataforma única para avaliação que 

também atendam as especificidades de cada público alvo das Escolas de Governo, o que foi 

aceito por todos os presentes, sugerindo inclusive a realização de uma reunião com a 

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia – SMIT, pela competência. 
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A Sra. Rita apresentou como são feitos os procedimentos pós-curso na EMASP 

conforme mencionado em apresentação, ressaltando a importância do feedback para 

possíveis tomadas de decisões que visem o aperfeiçoamento das propostas de cursos a 

serem oferecidos. 

 

Foi frisada também a necessidade do ajustamento dos cursos frente ao perfil 

profissional do educando e sua atuação profissional e não tão-somente para sua progressão 

na carreira. E da aplicação de um questionário ou relatório dos educadores institucionais 

frente à turma ministrada. 

 

A Sra. Rita encerra a reunião com a proposta de enviar um link para mapear os 

processos realizados pós-curso nas Escolas de Governo, tais como certificação, avaliação de 

curso, estatística e avaliação de impacto. O questionário deverá ser respondido no prazo de 

7 (sete) dias, e, a partir dos dados coletados, poderá ser marcada a reunião com a SMIT 

para possível elaboração de uma plataforma única para todas as Escolas de Governo, 

adaptando-se as peculiaridades necessárias. 

 

São Paulo, 22 de outubro de 2018. 
 
PRESENTES: 
 

Rita de Cássia da Cruz Silva (EMASP – SG) 

Betina Black Delarmelino (SMS-EMS) 

Elisa Moreira Bonafé (NTF – SME) 

Cristina Giugno Neves (ESPASO – SMADS) 

Mariana M Messas (EMASP – SG) 

Adriana Queiroz (ESPASO – SMADS) 

Denise Freitas (ESPASO-SMADS) 

Marilia Cristina Santos (AFSU-SMSU) 

Priscila Ramirez da Silva (CEJUR-SJ) 

Ligia Ansaldi da Silva (EMASP-SG-Ata) 
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