SECRETARIA DE GESTÃO
ESCOLA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO PAULO
“ALVARO LIBERATO ALONSO GUERRA”

REUNIÃO GERAL CONSEGOV – ATA

Ao décimo nono dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, no
período das 10h às 12h, realizou-se a reunião do CONSEGOV (Conselho das Escolas
de Governo) na sede da EMASP (Escola Municipal de Administração Pública),
localizada na Rua Boa Vista, 280, Centro, São Paulo – SP.
A reunião foi iniciada sob a coordenação da Sra. Rita de Cássia da Cruz Silva,
com a justificativa de ausência do Secretário Executivo Adjunto da Secretaria
Municipal de Gestão, Bruno Shibata, que, apesar de estar engajado com as reuniões do
CONSEGOV não pôde comparecer por alterações em sua agenda. Em seguida, ela
agradeceu a presença de todos e ressaltou a importância dessas reuniões de alinhamento.
A palavra foi encaminhada ao Sr. Rubens Martines Penna (UNICET – Universidade
Corporativa da CET).
O Sr. Rubens Martines Penna iniciou sua fala apresentando a Universidade
Coorporativa da CET - UNICET, ressaltando sua funcionalidade, valores e
competências. Assim, a proposta da universidade é disseminar o conhecimento de forma
coorporativa, rompendo com a maneira tradicional para o desenvolvimento estratégico
da empresa. A Sra. Rita de Cássia questionou se a UNICET será somente para
corporação e servidores da CET, Rubens respondeu que o objetivo é que seja para
todos, inclusive para o público externo.
O Sr. José Roberto Rosas Junior, também representante da UNICET, pontuou a
atual dificuldade enfrentada pela corporação da CET, devido às dificuldades de restrição
orçamentária e ao grande número de servidores que estão se aposentando, ressaltando a
importância da universidade para geração e capacitação de novos conhecimentos. Os
dois servidores da CET finalizaram e se colocaram à disposição para futuras parcerias.
Com o retorno à palavra, a Sra. Rita de Cassia propôs que os participantes da
reunião se apresentassem. Ramom Santoro Leonardi assumiu a palavra introduzindo a
história da Escola de Governo e Administração Pública - EGAP, seus objetivos e
parcerias, como também a proposta de recuperação do decreto de contratação e
remuneração dos servidores, e a política de certificação. Por fim, explicou como
funciona o estúdio de sua secretaria e como são realizadas as videoaulas.
A Sra. Isabela De Scarpa Anzuino apresentou a Fundação Paulistana, que
funciona como entidade da administração indireta e tem por objetivo a qualificação
profissional da sociedade civil, capacitando cada vez mais munícipes. A Sra. Waltirene

Costa disse que o Centro de Estudos Jurídicos (CEJUR) está passando por transição sem
um coordenador direto. E a Sra. Christina Mery Costa se pronunciou como a nova
representante da Escola Municipal de Saúde – EMS – SMS (antigo CEDEPS).
Após rodada de apresentação, a Sra. Rita de Cassia retomou os assuntos tratados
na última reunião geral do CONSEGOV, realizada no dia 21/06, e ressaltou que o
objetivo do CONSEGOV é reunir as escolas de governo periodicamente, a fim de traçar
interesses comuns. Diante disso, a mesma introduziu a pauta, em que foram tratados os
seguintes assuntos:
1. Apresentação das Escolas Convidadas
Coorporativa da CET
Temática foi tratada no início da reunião.

–

EGAP

e

Universidade

2. Apresentação da estatística semestral das Escolas de Governo
Sra. Rita expôs os resultados alcançados pela EMASP no primeiro semestre de
2018, sendo totalizados 7.991 concluintes. Detalhando esses dados dentro dos
eixos formativos da escola. Em seguida, apresentou estatística semestral dos
membros do CONSEGOV, que realizaram 61.320 certificações/atividades.
Sr. Humberto Luís Braga Alves Mendes pontuou que foi designado 35 mil
capacitações no SEI em 2 anos, e acrescentou que com o fechamento do centro
de treinamento da PRODAM isso ficará apenas como responsabilidade da
EMASP. Sr. Humberto apontou também que os dados do CONSEGOV devem
ser reorganizados, criando uma norma para maior veracidade das estatísticas.
Sr. Rubens Martines sugeriu que as escolas de governo fizessem parcerias com
universidades para o uso do laboratório da informática no período que não
estivessem sendo utilizados.
A Sra. Mariana Moutinho Monteiro De Messas também pontuou que acredita
que deva ser estabelecido um método de qualificar e quantificar os dados
alcançados pelas escolas.
Sra. Rita concluiu que para o levantamento do segundo semestre pode-se definir
um norteador/ medidor para que todas as escolas possam apresentar suas
estatísticas de forma comparável e mais confiável.
A metodologia quanto a unificação métrica dos dados das Escolas de Governo
será discutida no GT4 – Pós-Curso.
3. Apresentação do Banco de Talentos
A Sra. Rita introduziu que o banco de talentos tem por objetivo construir uma
rede de dados utilizáveis para todas as escolas de governo. É exposto o
modelo/teste realizado pela EMASP, no qual foi disponibilizado um formulário
do Google Forms para todos os instrutores.
A Sra. Mariana acrescentou que além do modelo construído pela EMASP há
uma construção de um sistema pela Assessoria de Tecnologia da Informação da
Secretaria Municipal de Gestão que pretende deixar os dados disponíveis para
todos, incluindo as informações do SIGPEC. Dessa forma, essa ferramenta seria
usada como base, o que facilitaria o preenchimento e diminuiria as perguntas do

formulário. Mariana continuou falando do programa, onde poderão ser anexadas
informações do Linkedin e do Lattes. No entanto, concluiu que é necessário
pensar em uma maneira paralela de fazer um levantamento de instrutores que
fazem parte da sociedade civil.
Sra. Rita se pronunciou que em breve esse novo programa estará disponível para
preenchimento e que essa questão era uma devolutiva do último GT.
Sr. Salatiel Nascimento Ribeiro se manifestou dizendo que na PRODAM já
existe um banco de dados que tem como base o SIGPEC, e para a administração
indireta eles possuem outra base, mas que precisa ser modernizada. Também se
colocou à disposição para uma reunião e apresentação do modelo que é realizado
em sua unidade.
4. Devolutiva dos trabalhos realizados no semestre passado
Foram apresentadas três devolutivas:
I.

II.

III.

Novo Decreto do Educador Institucional, com as mudanças referentes ao
limite de horas, este está em análise na COJUR (Coordenação Jurídica da
SG), já com parecer positivo. A COJUR realizou pequenas alterações
textuais na minuta enviada, sem alteração no conteúdo e em breve deve ser
publicado o novo Decreto.
Possibilidade de validação de cursos por escolas das Adm. Indireta e de
Outros Entes Públicos. Foi aprovada em agosto a Lei nº 16.974/2018 que
tornou legal a reestruturação das secretarias da PMSP. À espera de uma
publicação do Decreto específico de reestruturação da Secretaria Municipal
de Gestão. A previsão é até o final do ano. A partir dessa publicação, a
possibilidade de validação já será realidade.
Criação do Dia do Educador Institucional (dia 25 de março). É preciso
deliberar sobre o texto de justificativa do dia do Educador Institucional para
enviar ao vereador Police Neto.

5. Deliberação sobre texto de justificativa do dia do Educador Institucional
A Sra. Rita de Cássia leu o modelo de texto que precisa ser enviado ao vereador.
Porém ficou responsável de encaminhar por e-mail para que todos participem e
opinem.
6. Plataforma EAD
Foram apresentados os caminhos percorridos:
I.
Análise das propostas de Plataformas para oferecimento de curso em EAD
(Prodam, Canvas, Moodle).
II.
Benchmark concluído com a equipe do CEDEPS/SMS para verificação de
modelos de Plataforma, Servidor e Estúdio (produção de conteúdo).
III.
Pesquisa consolidada sobre montagem de estúdio de gravação
(equipamentos e equipe) e utilização de estúdio por meio de aluguel de horas

(pesquisa sobre atas disponíveis e valores comerciais). Sra. Mariana pontuou
que para a EMASP, talvez, o aluguel do estúdio seria o mais viável.
IV.
Relatório de parceiros para a viabilização de cursos em EAD.
V. Curso piloto realizado em parceria com CEDEPS/EGAP (curso do MROSC
e CENTS).
Foi apresentada uma novidade na EMASP, na qual a Assessoria de Tecnologia da
Informação da Secretaria Municipal de Gestão - SG está trabalhando para viabilizar
uma Plataforma EAD, no Moodle, com hospedagem na PRODAM. Esse modelo
poderá ser replicado para outras escolas e hospedar cursos de outras escolas na
plataforma.
Até o final do ano a EMASP, provavelmente, terá esta plataforma concluída.
7. Engajamento das Escolas de Governo na participação das atividades do
CONSEGOV
Foram apresentadas algumas dificuldades enfrentadas pelo CONSEGOV,
devido à grande rotatividade de coordenadores e diretores das Escolas de
Governo que são membros, bem como os representantes da reunião.
Sr. Humberto acredita que o objetivo do CONSEGOV é realizar atividades que
beneficiem todas as escolas. A agenda compartilhada, por exemplo, serviria para
o bom aproveitamento dos cursos e maior fluxo de conhecimento e informação
entre as escolas, o que contribuiria ainda para um maior número de capacitações.
A Sra. Christina Mery pontuou que para a EMS – Secretaria Municipal da Saúde
- SMS seria difícil participar da agenda compartilhada, uma vez que os cursos e
atividades que são realizadas pela escola acontecem em diversas regiões, cujas
informações nem sempre estão centralizadas.
O Sr. Humberto respondeu dizendo que compreende essas e outras questões
referentes às dificuldades de se realizar uma agenda, mas que é preciso pensar a
programação como forma de estratégia para beneficiar as escolas e somar
recursos e forças para oferecer capacitações na PMSP; como exemplo citou o
cronograma já desenvolvido pela EMASP.
8. Articulação de GT4 para Pós-curso
Esse GT tem como objetivo discutir sobre os impactos, avaliações e resultados
dos cursos oferecidos pelas Escolas de Governo.
Sra. Rita ficou responsável de enviar um e-mail para saber quais escolas querem
participar e agendar uma possível data para reunião.
A reunião encerrou às 11h45.
Encaminhamentos:
I.

Enviar por e-mail o texto da justificativa do dia do Educador
Institucional, para deliberação.

II.

Verificar quais escolas tem interesse em participar do GT 4 – Pós-curso e
marcar data para reunião.

São Paulo, 25 de setembro de 2018.
PRESENTES:
RITA DE CÁSSIA DA CRUZ SILVA (EMASP - SG)
HUMBERTO LUÍS BRAGA ALVES MENDES (EMASP - SG)
MARIANA MOUTINHO MONTEIRO DE MESSAS (EMASP – SG)
GABRIELA RAMOS RAMALHO (EMASP - SG)
SALATIEL NASCIMENTO RIBEIRO (PRODAM)
RAMOM SANTORO LEONARDI ( EGAP/GESP)
ISABELA DE SCARPA ANZUINO (FUNDAÇÃO PAULISTANA - SMTE)
MATEUS NOVAES DIAS (ESCOLA DO PARLAMENTO - CÂMARA)
WALTIRENE COSTA (CEJUR – SMJ)
RAQUEL FERMIANO SAUNIER MARTINS (NTF –SME)
JOSÉ ROBERTO ROSAS JUNIOR (UNICET - CET)
RUBENS MARTINES PENNA (UNICET - CET)
CHRISTINA MERY COSTA (EMS – SMS)
AUSENTES
UMAPAZ (SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE)
TCM (TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO)
ESPASO (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL)
ACADEMIA DE SEGURANÇA URBANA (SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA URBANA).

