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

REUNIÃO DO CONSEGOV
ATA

Ao vigésimo primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, no período das 10 h às
11h55min, realizou-se a reunião do Conselho Municipal das Escolas de Governo - CONSEGOV
na sede do Espaço Público do Aprender Social - ESPASO, localizada na Avenida Prof. Ascendino
Reis n. 830, Vila Clementino, São Paulo – SP.
Após as considerações iniciais realizadas pela Sra. Rita de Cássia da Cruz Silva, deu-se início a
reunião com a apresentação da Sra. Cristina Giugno, através de slides, sobre a história do
Espaço Público do Aprender Social – ESPASO, criado em 19/12/2003, com a concepção de
política de troca de conhecimento e finalidade de capacitação, e, após essas considerações,
mencionou sua infraestrutura, bem como demonstrou seus resultados e desafios atuais a
serem superados.
Com o retorno a palavra, a Sra. Rita de Cassia da Cruz Silva retomou os assuntos tratados na
última reunião do CONSEGOV aos cinco de abril do presente ano nos seguintes pontos com
suas tratativas:




Autorização da modificação do artigo 54, inciso 4 do Decreto 57.775, cuja publicação
estava planejada para maio deste ano, porém pausou mediante a espera de
definições da criação de novas estruturas das demais secretarias, sendo proposto pela
Sra. Rita que, após a publicação do referido Decreto, fossem estabelecidas reuniões
do GT 1 (validação de cursos) para operacionalização das questões técnicas do SIGPEC
às Escolas da Administração Indireta.
Cursos EAD – A Sra. Mariana M. Messas comunicou que a EMASP já está fazendo
pesquisas de orçamentos sobre aluguel de estúdios e equipamentos necessários,
concluindo que seria mais viável alugar um estúdio pronto para a questão, faltando os
orçamentos quanto ao tipo de plataforma e valor para locação de espaço em servidor
e manutenção (solicitado a PRODAM) e, que, a princípio, as despesas seriam pagas
pela Secretaria Municipal de Gestão. Tais pesquisas serão compiladas e trazidas na
próxima reunião do GT2, quando agendada.
A Sra. Mariana também mencionou a futura proposta de transformar em uma
plataforma única para todas as Secretarias, como também questionou se haveria
necessidade de contratar educadores à distância ou investir na capacitação dos já
então instrutores.















A seguir foram feitas algumas considerações pela Sra. Betina Black Delarmelino do
CEDEPS da Secretaria Municipal da Saúde e pelo Sr. Mateus Novaes Dias da Escola do
Parlamento, em relação ao histórico de cursos EAD e explanações das dificuldades
encontradas na sua operacionalização.
Foi decidido por unanimidade entre os participantes que a nova Minuta de Decreto do
Educador Institucional deverá seguir para o Gabinete da Secretaria Municipal de
Gestão para apreciação e validação, antes de ser encaminhada para a análise da
COJUR.
Quanto ao dia do Educador Institucional foi votado e aceito por unanimidade dos
presentes o dia vinte e cinco de março, dia da criação do CEJUR (que se absteu do
voto) e, para o andamento desta questão foi acordado o envio dos encaminhamentos,
via Escola do Parlamento, ao Sr. Vereador João Police Neto.
Quanto a proposta da agenda compartilhada foi sugerido o envio mensal das
atividades do mês subsequente, contendo o nome do curso, seus instrutores, data,
horário, número de vagas e formas de instrução, sendo tais informações publicadas
na página do CONSEGOV.
Questões de operacionalização desta agenda foram levantadas: a falta de pessoal
existente nas Escolas para o preparo da demanda, envolvendo a criação de plano de
agenda de cursos e todo o procedimento decorrente versus tempo hábil para seu
lançamento na agenda compartilhada.
Outro tema trazido à pauta foi a criação de um Banco de Talentos conjunto para o
compartilhamento de Instrutores que seria um canal para a oferta / procura de
talentos. O Sr. Cláudio Mendonça Braga sugeriu que o cadastro de educadores
institucionais seguisse os moldes da plataforma Lattes, com as áreas e subáreas de
atuação para facilitar a busca de profissionais por assunto.
Foi proposta a criação de um Grupo de Trabalho de pós-Curso para apresentação dos
dados estatísticos de cada escola, elaboração de indicadores comuns para um estudo
de impacto, troca de conhecimento e apresentação de propostas para soluções e
monitoramento de resultados.

A reunião findou às 11h:59.
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