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

REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO 2: OFERTA DE CURSOS EM EAD - CONSEGOV
ATA
Ao vigésimo segundo dia do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, no período das 10h às
12h, realizou-se a segunda reunião do Grupo de Trabalho 2: Oferta de cursos em EAD
– no âmbito do 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.
O início da reunião foi marcado pela retomada dos principais temas tratados na primeira
reunião de trabalho do “GT 2: Oferta de Cursos em EAD”, bem como pela retomada dos
assuntos que debatidos brevemente na última reunião geral do CONSEGOV, realizada na
dia 17 de janeiro de 2018, na Escola UMAPAZ, pertinentes ao tema do grupo.
Após a apresentação de todos os participantes, foram tratados os seguintes temas:
1. Apresentação dos números de cursos em EAD oferecidos pela EMASP em
2017.
A Sra. Rita Cruz apresentou os dados referentes aos cursos em EAD oferecidos pela
EMASP durante o ano de 2017, por meio de doações de empresas. Foram apresentados
números referentes à quantidade de inscritos, de deferidos, de concluintes, bem como
dados referentes ao perfil daqueles que procuraram este tipo de formação no âmbito da
EMASP em 2017.
A sra. Marcia Araújo, Diretora de gestão de Cursos da EMASP, e a Sra. Jaqueline
Primiani relataram como foi feita a administração interna dos cursos, bem como as
dificuldades encontradas no processo.
2. Apresentação detalhada da Proposta da ENAP
Em relação à proposta da ENAP, que oferece atualmente parceria para Escolas de
Governo que queriam se filiar à sua plataforma como Entidades Certificadoras, foi feita uma
apresentação detalhada sobre os recursos oferecidos e as facilidades de participar do
mesmo grupo que uma das maiores escolas de governo do país.
Neste momento, as Sras. Andressa Karina Domingues (FUNDAÇÃO PAULISTANA –
SMTE) e Giovanna Barbosa de Souza – (UMAPAZ – UNIVERSIDADE ABERTA DO MEIO
AMBIENTE E CULTURA DE PAZ) questionaram o fato de a maior parte de seu público ser
composta de pessoas da sociedade civil e não de servidores. Para elas, a parceria com a
ENAP seria eficiente apenas se houvesse a possibilidade de abertura irrestrita para a
população.
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3. Apresentação detalhada da Proposta da Prodam
Após a apresentação da Proposta da ENAP, o Sr. Salatiel Nascimento Ribeiro efetivou a
apresentação detalhada das funcionalidades da Plataforma da Prodam para oferecimento de
cursos em EAD para a Prefeitura Municipal de São Paulo e que já está disponível para
utilização imediata das Secretarias que desejam utilizá-la.
As Sras. Andressa Karina Domingues e Rany Silva Sumida (Secretaria Municipal de
Gestão) pontuaram que as propostas apresentadas (da PRODAM e da ENAP) não podem
ser comparadas, pela maneira como elas foram confeccionadas, com grandezas diferentes.
A Sra. Rany Silva Sumida questionou o Sr. Salatiel sobre as vantagens da Proposta da
Prodam, uma vez que ela não parece ser vantajosa no oferecimento em larga escala. Para
grandes números de participantes, ela ficaria mais cara que a proposta da ENAP.
O Sr. Salatiel recomendou que o grupos procurasse o gerente de relacionamento da
Prodam para recebimento da Proposta formal e para a possibilidade de modificações
específicas para aumentar a sua competitividade.
4. Necessidades de cursos em EAD das Escolas presentes
Neste momento, a Sra. Andrezza Karina Domingues (FUNDAÇÃO PAULISTANA – SMTE)
relatou que trabalha com jovens do PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego). A ideia da sua Escola é a empregabilidade. Ela gostaria de poder
oferecer mais vagas em seus cursos e por isso acha importante o oferecimento em EAD. A
proposta seria também de considerar o jovem apto à concorrer vagas de empregos depois
de concluir os cursos oferecidos em EAD.
A Sra. Giovanna Barbosa de Souza – (UMAPAZ – UNIVERSIDADE ABERTA DO MEIO
AMBIENTE E CULTURA DE PAZ) informou que sua escola possui uma demanda enorme
para alguns cursos presenciais (o que pode chegar a fila de espera de dois anos). Dessa
forma, o oferecimento de cursos em EAD seria para ampliar as oportunidades de cursos o
público interessado, composto, majoritariamente, pela sociedade civil.
A Sra. Waltirene S. T. Costa (CEJUR – Centro de Estudos Jurídicos) relatou que o seu
público é mais interno, mas que existe uma demanda muito maior que a capacidade de
oferecimento presencial. São cursos na área jurídica, muito procurados no âmbito da
prefeitura, e que poderiam ficar à disposição do público em tempo integral, como “cursos
de prateleira”.

2

Encaminhamentos
1. Solicitar proposta formal para a Gerência de Relacionamento da Prodam.
2. Tirar dúvidas em relação à quantidade de pessoas que podem acessar os cursos
hospedados na plataforma da ENAP.
3. Contactar a SMIT (Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia) para saber de
alternativas possíveis para confecção Plataforma EAD ou aplicativo para oferta de
cursos em EAD
4. Verificar com a Sandra Regina, diretora do CEDEPS (Centro de Estudos e Projetos
em Educação, Cidadania e Desenvolvimento Social), a experiência da Secretaria
Municipal de Saúde, que possui oferecimento de cursos em EAD.
5. Elaboração de contraproposta para a ENAP, 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.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2018.
PRESENTES:
RITA DE CÁSSIA DA CRUZ SILVA (EMASP – SMG)
JAQUELINE PRIMIANI (EMASP – SMG)
MÁRCIA ARAÚJO (EMASP – SMG)
RANY SILVA SUMIDA (GABINETE – SMG)
SALATIEL NASCIMENTO RIBEIRO (PRODAM- SMIT)
ANDRESSA KARINA DOMINGUES – (FUNDAÇÃO PAULISTANA – SMTE)
WALTIRENE S. T. COSTA – (CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS – CEJUR – SMJ)
GIOVANNA BARBOSA DE SOUZA – (UMAPAZ – UNIVERSIDADE ABERTA DO MEIO
AMBIENTE E CULTURA DE PAZ - SVMA)
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