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1 PERFIL INSTITUCIONAL 

 
1.1 Introdução 

 
O presente Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) apresenta uma 

síntese dos objetivos, estratégias e metodologias que o Instituto de Formação 

Profissional e Superior da Escola de Governança Pública do Estado do Pará 

(ISEG/EGPA), mantido pela Escola de Governança Pública do Estado do Pará – 

EGPA, implementará no período de 2018 a 2022. 

 
Trata-se do planejamento em longo prazo do ISEG/EGPA, cuja experiência 

será vivenciada nesses próximos dez anos e da qual se espera recolher 

indicadores de comportamento institucional capazes de contribuir para o 

aprimoramento de desempenho na busca da eficiência desejada para o 

cumprimento dos objetivos do Instituto Profissional e Superior, bem como de sua 

entidade mantenedora, a EGPA e, conseqüentemente, do próprio serviço público 

estadual. 

 
O Plano de Desenvolvimento Institucional objetiva nortear o 

desenvolvimento Institucional para a consecução de sua função primordial, a 

valorização dos servidores públicos com vistas à superação da tradição de 

modernização conservadora, de democracia restrita e produtora de uma 

“cidadaniapassiva”. 

 
Assim, deve o PDI conduzir a efetiva implementação da Instituição, 

seguindo os rumos que lhe são próprios, de modo que ela consiga contribuir para 

o resgate da autoestima dos sujeitos desse processo - servidores públicos - 

motivando-os à contínuaqualificação. 

 
Desta forma, o ISEG/EGPA, deverá se constituir em um norteador de 

processos de modificação do “status quo” vigente, valendo-se de instrumentos de 

desenvolvimento de valores, de habilidades e de capacidades técnicas, 

superando visões fragmentadas funcionais, em prol de uma concepção de 

formação humana que leve em conta, ao mesmo tempo, as dimensões materiais 

e simbólicas, que possam contribuir, efetivamente, para a melhoria do 
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atendimento nos serviços públicos e, conseqüentemente, das condições de vida 

em nossoEstado. 

 

1.2 Histórico 

 
A experiência de planejamento em longo prazo é - de certa forma - uma 

inovação no âmbito da administração pública no Brasil. Sua utilização como 

instrumento balizador de procedimentos administrativos visando ao alcance de 

objetivos específicos decorreu, há poucos anos, da necessidade de atendimento 

à exigências de projetos à nível internacional, os quais inseriam esse pressuposto 

em suas expectativas. 

 
Todavia, é necessário que se tenha em mente que previsão a longo prazo 

necessita de ajustes periódicos e atualizações permanentes que assegurem 

coerência realística entre planejamento e execução, sem os quais o plano torna 

inexequíveis e ineficientes os procedimentos institucionais, com repercussões 

danosas à própria credibilidade da administração. 

 
Consciente deste cenário e das necessidades dele decorrentes é que o 

Instituto de Formação Profissional e Superior da Escola de Governança Pública 

do Estado do Pará (ISEG/EGPA) e sua entidade mantenedora, a Escola de 

Governança Pública do Estado do Pará, em cumprimento às metas estabelecidas 

pela atual administração, nas quais se inclui a implementação de cursos técnicos, 

graduação e pós-graduação, elaboraram o presente PDI que atende aos 

pressupostos do Conselho Estadual de Educação para cumprimento 

desseobjetivo. 

 
Em 1994 foi enviado à Assembleia Legislativa do Estado do Pará um 

Projeto de Lei que visava a criação de uma ‘Escola de Serviço Público do Estado 

do Pará’, sendo este o primeiro registro de uma proposta de um espaço 

institucional específico para formação e qualificação de servidores públicos 

estaduais. O referido Projeto visava “corporificar e sistematizar as ações isoladas 

e eventuais de treinamentos realizados por órgãos públicos estaduais” (EGPA, 

2013, p.2). 
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A ideia foi revigorada com a criação, em1997,pelo Decreto Estadual Nº. 

2.340 que implementava o ‘Programa de Desenvolvimento e Valorização do 

Servidor–PDVS’,vinculado a Secretaria de Estado de Administração–SEAD, 

que proporcionou a criação de um grupo de trabalho responsável pela elaboração 

de cursos de formação e capacitação dos servidores públicos estaduais. 

 
Este Programa foi o embrião da então ‘Escola de Governo do Estado do 

Pará’ (EGPA), especialmente motivada pelo Poder Constituinte, resultante do 

processo de Reforma Administrativa, de 1995, no governo de Fernando Henrique 

Cardoso quando visava à formação de um servidor mais estratégico para atender 

as demandas de uma Reforma Gerencial que adotou ferramentas administrativas 

voltadas à efetividade e eficiência, além de reorganização fiscal, econômica e 

estrutural (Cf. Bresser Pereira, 1995). Neste contexto, institui-se a Emenda 

Constitucional nº 19 de 04 de junho de 1998, que introduziu no ordenamento 

jurídico brasileiro as Escolas de Governo, de observância obrigatória pela União, 

Estados e Distrito Federal, que assimdispõe: 

 
Art. 39. Omissis... 
§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de 
governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, 
constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a 
promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios 
ou contratos entre os entes federados. (BRASIL, 1998, p. 13, grifos 
nossos). 

 
Em observância à Lei Federal, a Escola de Governo do Estado do Pará 

(EGPA) fora efetivamente implementada por meio da Lei nº 6.569 de 06 agosto 

de 2003, como espaço institucional com o objetivo de “propor diretrizes e políticas 

para a formação, a capacitação, o treinamento e o desenvolvimento dos 

servidores, empregados e gestores públicos no Estado do Pará” (EGPA, 2003, 

p.01). Como autarquia, dispôs de autonomia institucional e de maior estrutura 

organizacional que correspondesse satisfatoriamente ao aumento da demanda 

por qualificação. Sendo, neste momento, vinculada à Secretaria Especial de 

Estado de Gestão, incorporando-se todas ações remanescentes do PDVS. 

 
Pode-se afirmar que a EGPA já nasce com o grande desafio de contribuir 

na promoção, desenvolvimento e valorização dos recursos humanos da 

administração pública estadual e de outras instituições públicas, o qual deve estar 
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sustentando sob as bases estratégicas de ação, em níveis compatíveis com as 

exigências do projeto público de desenvolvimento para o Estado doPará 

e conforme os compromissos firmados para a construção de um governo 

democrático e participativo. 

 
A partir de 2011, a proposta de ampliar uma gestão pública democrática e 

estratégica, reorientou e ampliou as ações de qualificação e valorização do 

servidor público e a EGPA assumiu o desafio de construir uma proposta político- 

pedagógica que pudesse articular a formação continuada que desenvolve em 

cursos livres, de 20h e 40h, com formações mais consistentes e marcassem, de 

fato, seu caráter escolar. Neste período passa a se pensar no ‘Instituto de 

Formação Profissional e Superior da Escola de Governança Pública do Estado do 

Pará’ (ISEG/EGPA), como espaço dentro da EGPA voltado para duas vertentes 

de formação em longo prazo: 

 
a) formação profissional técnica e tecnológica, tendo como base a 

formação pragmática e para o desenvolvimento laboral especializado, 

atualmente desenvolvido pelo CGP; ea 

b) pós-graduação, com formação lato sensu por meio da especialização 

em Gestão Pública e as diversas ênfases que a Gestão pode tratar. Além 

da possibilidade de solicitar junto a CAPES, em parceria com outras 

Instituições de Ensino Superior (IES), o credenciamento para a oferta de 

cursos stricto sensu, mais especificamente, a modalidade de 

mestradoprofissional. 

 
Fato que se deu em 2013, com o credenciamento da EGPA como 

instituição superior, implementando-se, de fato, o ISEG, por meio da autorização 

do Parecer 622/2013 e da Resolução 750 de 12 de dezembro de 2013. 

 
Em 2015, a EGPA, por força da Lei nº 8.096 de 1 de janeiro de 2015, passa 

de “Escola de Governo” para ‘Escola de Governança Pública do Estado do Pará’, 

a continuar com a mesma sigla – EGPA –, contudo, a mudança não foi somente 

uma proposta sutil, tratou-se justamente de demarcar uma nova proposta de 

governo, que baseado no modelo de Gestão por Governança, compreende a 

necessidade e o diferencial de um espaço de formação que assuma a política de 
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Gestão e Formação do Estado. 

Em vista disso, a EGPA se estruturou para constituir, sob sua mantença, 

um Instituto de Formação Profissional e Superior, com observância de todos os 

requisitos legais e normativos atinentes à oferta de educação básica e superior no 

Brasil. 

 
Finalmente, para realizar esse intento, oferta autônoma de escolaridade 

regular, por meio de cursos técnicos e de nível superior (graduação e de pós- 

graduação) em prol de servidores públicos, nos limites de seus objetivos, a EGPA 

apresenta o presente Plano de Desenvolvimento Institucional, que orienta, 

estrategicamente, os processos de desenvolvimento e implementação desses 

níveis educacionais nos próximos dez anos, tudo de conformidade com as 

disposições constantes da Resolução nº 482 e 485, ambas de 2009, emanadas 

desse Egrégio Conselho Estadual de Educação doPará. 

 
1.3 Missão 

 
A Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA) tem como 

missão de “Propor e executar políticas públicas de formação e desenvolvimento 

de pessoas e produção de conhecimento para o fortalecimento da capacidade de 

governança pública, visando progresso social do Estado do Pará”. Desse modo, 

o Instituto como um espaço institucional se propõe a promover o desenvolvimento 

e a valorização dos recursos humanos da administração pública estadual com 

formação de média e longa duração. 

 
Desta forma, pretende a Diretoria do Instituto de Formação Profissional e 

Superior da Escola de Governança Pública do Estado do Pará (DISEG/EGPA) 

estabelecer o diálogo junto ao funcionalismo público do Estado e outras 

instituições de qualificação funcional sobre o desenvolvimento profissional, com 

vistas ao resgate da construção dialógica entre mentores e executores de projetos 

públicos de promoção social e desenvolvimento profissional no Estado, dando 

continuidade aos processos sócio-históricos de valorização do cidadão. 

 
Destaca-se, ainda, que o ISEG/EGPA, tem como valores os mesmos que 

norteiam a sua entidade mantenedora, assim compreendidos os valores éticos, 
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humanos e profissionais de respeito às diferenças e ao caráter público da 

entidade. 

 
Esses valores são potencializados pela instituição através de sua 

transparência administrativa e diálogo democrático, visando uma formação crítica, 

capaz de contribuir para que o servidor desenvolva seu potencial criativo e 

compreenda o mundo em que vive refletindo sobre os aspectos de solidariedade, 

respeito mútuo e responsabilidade, lidando com as mudanças e exercendo de 

forma responsável seus deveres e a defesa de seus direitos. 

 
Levando em conta tais elementos, segundo uma visão estratégica do 

planejamento, o ISEG/EGPA, tem como sua missão: 

 
Propor e executar políticas de formação, desenvolvimento de pessoase 
produção de conhecimento, para o fortalecimento da governança 
pública, visando o progresso socialno Estado do Pará. 

 
O Instituto de Formação Profissional e Superior da Escola de Governança 

Pública do Estado do Pará (ISEG/EGPA) tem como visão de futuro, assim 

compreendida a representação de uma situação futura factível, desejável e 

compartilhada por todos os integrantes da instituição, os seguintes propósitos: 

 
Ser reconhecida como instituição de excelência na formação dos 
agentes da gestão pública e na produção e difusão de conhecimentos, 
numa perspectiva de humanização, valorização profissional e 
efetividade, contribuindo para o desenvolvimento sócio-econômico- 
cultural do Estado do Pará. 
 

 
1.4 Objetivos e Metas 

 
1.4.1 Objetivos 

 
O Instituto de Formação Profissional e Superior da Escola de Governança 

Pública do Estado do Pará (ISEG/EGPA), como instituição de educação básica e 

superior, destina-se a promover o ensino, a pesquisa e a extensão, e tem por 

objetivos: 

I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamentoreflexivo; 
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II – contribuir com a gestão pública, mediante a formação, 

qualificação e aperfeiçoamento técnico dos 

servidorespúblicos; 

III - formar diplomados e formação profissional em áreas do 

conhecimento de interesse da gestão pública, aptos para a 

participação diferenciada no desenvolvimento da sociedade 

brasileira eparaense; 

III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação 

científica, visando ao desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, 

desenvolver o entendimento do homem e do meio em 

quevive; 

IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, 

científicos e técnicos que constituem patrimônio da 

humanidade e comunicar o saber através do ensino, da 

publicação ou de outras formas de comunicação; 

V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento 

cultural e profissional e possibilitar a correspondente 

concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo 

adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 

conhecimento de cada geração; 

VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo 

presente, em particular os nacionais e regionais, prestar 

serviços especializados à comunidade, por meio de 

pesquisas no âmbito público, e estabelecer com esta uma 

relação de reciprocidade; 

VII – promover a extensão, aberta à participação da 

população, visando à difusão das conquistas e benefícios 

resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas no Instituto de Formação Superior da 

Escola de Governança Pública do Estado doPará. 
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1.4.2 Metas 

 
No que tange às metas, passa-se ao exame detalhado dos itens: 

 
 

Meta 1 - Cursos - No prazo de vigência deste PDI, pretende o Instituto de 

Formação Profissional e Superior da Escola de Governança Pública do Estado do 

Pará (ISEG/EGPA) ampliar a oferta de seus cursos de conformidade com o abaixo 

demonstrado: 

 
 
 

CURSOS NOVOS 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

VAGAS P/ 
ANO 

VAGAS P/ 
ANO 

VAGAS P/ 
ANO 

VAGAS P/ 
ANO 

VAGAS P/ 
ANO 

VAGAS P/ 
ANO 

VAGAS P/ 
ANO 

VAGAS P/ 
ANO 

VAGAS P/ 
ANO 

VAGAS P/ 
ANO 

CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA 
ESCOLAR em EAD 500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

GRADUAÇÃO – PROGRAMA DE 2ª 
LICENCIATURA em EAD (em área de 
interesse do estado) 

     
100 

 
100 

 
100 

CURSO DE GRADUAÇÃO – TECNOLOGIA 
EM SECRETARIADO   100  100  100  100  

GRADUAÇÃO (em área de interesse do 
estado) 

     100  100  100 

CURSO TÉCNICO (em área de interesse do 
estado) 

     100  100  100 

CURSO TÉCNICO (em área de interesse do 
estado) 

    100  100  100  

TOTAIS ANUAIS 600 1.100 1.200 1.100 1.3000 1.400 1.300 1.400 1.300 1.400 

 
 
 

CURSOS NOVOS - ESPECIALIZAÇÃO 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

VAGASP/ 
ANO 

VAGASP/ 
ANO 

VAGASP/ 
ANO 

VAGASP/ 
ANO 

VAGASP/ 
ANO 

VAGASP/ 
ANO 

VAGASP/ 
ANO 

VAGASP/ 
ANO 

VAGASP/ 
ANO 

VAGAS P 
ANO 

ESPECIALIZAÇÃO - GESTÃO PÚBLICA ÁREAS DE 
INTERESSE DO GOV. ESTADO. 100  100  100  100  100  

ESPECIALIZAÇÃO - GESTÃO PÚBLICA ÁREAS DE 
INTERESSE DO GOV. ESTADO. 
 

 100  100  100  100  100 

ESPECIALIZAÇÃO - GESTÃO PÚBLICA ÁREAS DE 
INTERESSE DO GOV. ESTADO em EAD. 
 

200  200  200  200  200  

ESPECIALIZAÇÃO - GESTÃO PÚBLICA ÁREAS DE 
INTERESSE DO GOV. ESTADO em EAD. 
 

 200  200  200  200  200 

ESPECIALIZAÇÃO – OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE DO 
GOV. ESTADO. 
 

100  100  100  100  100  

ESPECIALIZAÇÃO – OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE DO 
GOV. ESTADO emEAD. 

 200  200  200  200  200 

TOTAIS ANUAIS 400 500 400 500 400 500 400 500 400 500 

 
 
 

CURSOS DE ESTRITO SENSO 

2018 

 
VAGASP/ 

ANO 

2019 

 
VAGASP/ 

ANO 

2020 

 
VAGASP/ 

ANO 

2021 

 
VAGASP/ 

ANO 

2022 

 
VAGASP/ 

ANO 

2023 

 
VAGASP/ 

ANO 

2024 

 
VAGASP/ 

ANO 

2025 

 
VAGASP/ 

ANO 

2026 

 
VAGASP/ 

ANO 

2027 

 
VAGAS P 

ANO 

ARÉA DA GESTÃO OU AFINS EM PARCERIA COM 
OUTRAS INSTITUIÇÕES. 10 20 20        

PROFISSIONAL NA ARÉA DA GESTÃO OU AFINS    30 30 30 30 30 30 30 

TOTAIS ANUAIS 10 20 20 30 30 30 30 30 30 30 

 
 
 

Meta 2 – Instalações Físicas - Para atendimento da meta relativa à 
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oferta dos cursos propostos, deverá o Instituto de Formação Profissional 

e Superior da Escola de Governança Pública do Estado do Pará 

(ISEG/EGPA) disponibilizar os seguintes ambientes para a recepção de 

seus alunos, em seu imóvel sede, localizado na Av. Governador José 

Malcher, nº 900, bairro Nazaré, possui área total construída de 3.703 m², 

dispostas num terreno de área equivalente a 6.306 m², contando com as 

seguintes instalações para acolher os cursos: 

 Sala01:10,65x5,58-45 alunos 
 sala02:10,61x4,66-52 alunos 
 Sala03:10,60x6,79-54 alunos 
 Sala04:9,72x4,75-50 alunos 
 Sala05:9,78x4,79-45 alunos 
 Sala06:9,73x4,83-50 alunos 
 Sala07:7,65x4,88-45 alunos 
 sala08:9,74x4,73-45 alunos 
 Laboratório de Informática:9,79x487-25 alunos 
 Biblioteca:7,84x6,73-25 alunos 
 Auditório: 9,09x13,59: 100 participantes 
 Banheiro masculino:4 
 Banheiro feminino:4 
 Banheiro portadores de necessidades especiais:2(emreforma) 
 Estacionamento com144 vagas,conforme descrito: 

o Motos: 20 Vagas 
o Deficientes: 2 Vagas 
o Idosos: 2 Vagas 
o Carros: 120 Vagas 

 
Em vista dessas demandas, considerando a infraestrutura física e 

instalações acadêmicas já existentes e disponibilizadas em pela Escola de 

Governança Pública do Estado do Pará em prol do ISEG/EGPA, de acordo 

com os demonstrativos constantes do item 5 deste documento, deverá ser 

providenciada a seguinte expansão física para atendimento dos cursos a 

serem instalados no decênio compreendido pelo presente PDI: 

 
11 salas de aula – a partir de 2022, considerando que 

já existem 08 salas e que os cursos de graduação e 

pós- graduação não funcionarão nos mesmo turnos, 

não ocupando conjuntamente os referidos espaços; 

 
laboratório de ensino – a Escola de Governança 

Pública do Estado do Pará, mantenedora do 
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ISEG/EGPA já disponibiliza laboratório de informática 

em prol dos cursos previstos neste PDI, sendo que 

tais instalações são suficientes à demanda dos 

alunos. Porém, as Licenciaturas, quando implantadas 

demandam a existência de laboratório de ensino, 

razão pela qual a Instituição deve experimentar 

expansão nestesentido; 

Biblioteca (instalações físicas) – a Biblioteca 

existente na Instituição deve aumentar em mais de um 

terço o seu acervo nos próximos 5 (cinco) anos de 

vigência deste PDI, tendo em vista que o espaço 

existente possui a dimensão necessária para atender 

a todos os cursos pretendidos pelo ISEG/EGPA. 

 
Meta 3 – Acervo da Biblioteca – A partir do acervo já existente, a 

expansão prevista para atendimento das demandas dos cursos elencados 

neste PDI ocorrerá de conformidade com o demonstrativo abaixo: 

 
ACERVO 

 

ANO 
ACERVO EXISTENTE 

 

NºDETÍTULOSAADQUIRIR 
Tipo do material Quant. exemplares 

 
 

2018 

Livros 2496 240 
Audiovisual 65 6 

Folhetos 182 10 

Trabalhos acadêmicos 22 10 

 

2019 

Livros 2736 240 
Audiovisual 71 6 
Folhetos 192 10 

Trabalhos acadêmicos 32 10 
 

2020 

Livros 2976 240 
Audiovisual 77 6 
Folhetos 202 10 

Trabalhos acadêmicos 42 10 
 

2021 

Livros 3216 240 
Audiovisual 83 6 
Folhetos 212 10 

Trabalhos acadêmicos 52 10 
 

2022 

Livros 3456  
Audiovisual 89 
Folhetos 222 

Trabalhos acadêmicos 62 

 TOTALACERVO  3.829 

 
 

Meta 4 – Equipamentos – A Instituição já possui um considerável 
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conjunto de equipamentos disponibilizados para as atividades de ensino 

mantidas (constam dos demonstrativos do item 5 deste PDI). A partir da 

implantação do ISEG/EGPA, serão adquiridos, com vistas ao pleno 

atendimento das demandas oriundas dos cursos previstos, quatro 

conjuntos completos de data DATA SHOW e computador para equipar 

salas de aula. Mobiliário completo para equiparar as novas salas de aula. 

20 novos computadores para ampliação dos atualmente disponibilizados. 

Equipamentos, mobiliário e demais quesitos necessários ao laboratório de 

ensino. 

 
Meta 5 – Corpo Docente – O corpo docente da Instituição, no que 

concerne à sua expansão no decênio compreendido pelo presente PDI, 

observará as necessidades Institucionais, considerando os quesitos 

relativos à titulação e à jornada de trabalho, bem como todos os 

parâmetros de qualidade atinentes à matéria. A Lei nº 8.096, de 1º janeiro 

de 2015 em seu Art. 80 altera a Lei nº 6.569, de 06 de agosto de 2003 (Lei 

de criação da EGPA), onde prevê a contratação de Professores. 

 
Meta 6 – Corpo Técnico-Administrativo – a Escola de 

Governança Pública do Pará já possui e disponibilizará em prol do 

ISEG/EGPA um amplo quadro de servidores que suportam as demandas 

gerais decorrentes da implantação do ISEG/EGPA e, consequentemente, 

dos cursos previstos nestePDI. 
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2 PROJETO PEDAGÓGICO (Organizaçãodidático-pedagógica) 
 

2.1 Aspectos Gerais 
 

O projeto pedagógico do ISEG/EGPA tem como pressupostos 

básicos a qualificação como relação social, o trabalho como princípio 

educativo, a integração das dimensões teóricas e práticas nos processos 

formativos e a valorização dos saberes. 

 
Orienta-se pelo ideal de uma formação permanente e ampla dos 

trabalhadores servidores públicos, perspectiva que se coloca em oposição 

aos processos restritos de formação orientados pelas idéias de 

treinamento, de qualidade total ou por competência, que buscam ajustar a 

formação às demandas específicas do mercado de trabalho. 

Entende-se o conceito de qualificação como relação social, como 

resultado das múltiplas relações (de trabalho, familiares, comunitárias) 

que o trabalhador estabelece durante a sua vida. 

 
Assim, busca-se manter padrões educacionais que promovam a 

valorização do homem-servidor público como agente de humanização, 

mediador de um modelo de gestão pública democrática e transparente, 

apta à construção de um projeto de sociedade solidária e democrática. 

 
Nessa perspectiva as ações de formação do ISEG/EGPA 

convergem para um processo de qualificação balizado na idéia de 

integralidade, capaz de constituir-se como elemento de valorização das 

pessoas em sentido amplo, promovendo os seus saberes, as suas 

capacidades profissionais, a sua cultura e a sua integração social. Esta 

perspectiva se coloca em oposição aos processos que valorizam apenas 

a dimensão técnica da educação profissional, assumindo, portanto, 

funçãodesqualificante. 

 
Tem-se por objetivo fazer do ISEG/EGPA um espaço de promoção 

do servidor, da gestão pública democrática e de afirmação do ser humano 

como valor primordial. Assim, do ISEG/EGPA constitui-se, pois, num 

campo de edificação de massa crítica dessa realidade por meio da 
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formação, do estudo e da pesquisa realizados no seu interior, cumprindo, 

portanto, um papel de mediação na construção do conhecimento para o 

serviço público, no intuito de contribuir para a consolidação de uma 

sociedade democrática, de um serviço público de qualidade e de um 

trabalho qualificante para o servidorpúblico. 

 
Coerente com os seus objetivos o ISEG/EGPA referenda, como 

marcos para as suas ações, os seguintes pressupostos políticos: 

 
1- Ser uma instituição articuladora, coordenadora e propositora de 

políticas de formação, capacitação e qualificação dos agentes 

da gestãopública; 

2- Ser uma instituição implementadora de políticas de 

qualificação, valorização, humanização, implementação, 

atendimento,viabilização e de conjugação de esforços para 

instrumentalizar, cuidar e melhorar o desempenho dos agentes da 

gestão pública; 

3- Ser uma instituição articuladora de permanente diálogo com 

entes de outras esferas de governo, buscando parcerias que o 

Estado poderá estabelecer e disponibilizar absorvendo e 

difundindo tecnologias, técnicas administrativas, instrumentos 

institucionais, programas de qualificação e de capacitação de 

servidores públicos e atoressociais; 

4- Ser uma instituição articuladora de políticas, projetos e ações 

de formação, capacitação, qualificação pactuadas através de 

políticas públicas que integrem nas regiões de integração do 

estado e a sociedade civil emgeral. 

5- Ser uma instituição articuladora de planejamento, de idéias 

diversificadas e abrangentes, de concepções educativas e 

culturais, de procedimentos, critérios e instrumentos para o 

acompanhamento e avaliação dos eixos/pilares e políticas 

públicas do atualgoverno. 

 
O Instituto de Formação Profissional e Superior da Escola de 

Governança Pública do Estado do Pará (ISEG/EGPA), portanto, com 



PDIdoISEG/EGPA 
Página 16 

    

  

vistas ao atendimento de seus pressupostos institucionais, volta-se para a 

formação dos servidores públicos – efetivos temporários e comissionados, 

preferencialmente aos servidores efetivos concursados. Aos servidores 

inativos - os aposentados - poderá ofertar cursos específicos. 

 
Nessa perspectiva o ISEG/EGPA desenvolverá cursos e programas 

de formação inicial e continuada de trabalhadores, incluindo cursos que 

conferem escolaridade formal, capacitações, aperfeiçoamentos, e 

atualizações em todos os níveis de escolaridade, ofertados a partir de 

itinerários formativos constituídos considerando as demandas da 

gestãopública. 

 
O currículo de cada curso de graduação, obedecidas às diretrizes 

curriculares editadas pelo Poder Público, é constituído por uma sequência 

ordenada de componentes curriculares (disciplina, módulo, eixo, etapa, 

dentre outras modalidade de organizações curriculares admitidas pela 

legislação educacional) e outras atividades acadêmicas, cuja 

integralização pelo aluno confere o direito à obtenção do grau acadêmico 

e correspondente diploma. 

Na elaboração do currículo de cada curso de graduação serão 

observadas as diretrizes curriculares editadas pelo Poder Público e os 

seguintes princípios: 

 
I – incentivar uma sólida formação geral, necessária para que 

o egresso do curso possa vir a superar os desafios de 

renovadas condições de exercício profissional e produção 

doconhecimento; 

 
II – estimular práticas de estudos independentes, visando à 

progressiva autonomia profissional e intelectual doaluno; 

 
III – valorizar conteúdos específicos sobre as demandas locais 

e regionais, com ênfase no empreendedorismo na área da 

Gestão Pública; 

 
IV - fortalecer valores éticos relacionados, principalmente, à 
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Gestão Pública, conferindo ao egresso capacidade de 

superação dos desafios impostos à democracia 

participativa na sociedadeatual; 

 
V – encorajar o reconhecimento de conhecimentos, 

habilidades e competências adquiridas fora do ambiente 

acadêmico, inclusive as que se referirem à 

experiênciaprofissional; 

 
VI – fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando 

a pesquisa individual e coletiva, assim como os estágios e 

a participação em atividades deextensão; 

 
VII – estabelecer mecanismos de avaliações periódicas, que 

sirvam para informar a professores e a alunos acerca do 

desenvolvimento das atividadesdidáticas. 

 
Na organização das estruturas curriculares dos cursos de 

Graduação mantidos pelo ISEG/EGPA estão incluídos conteúdos 

obrigatórios, em atendimento às respectivas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos técnicos e de graduação, e outros conteúdos 

relativos às áreas de aderência de cada curso, favorecendo um 

aprofundamento nesse campo, bem como um conjunto de temáticas e 

atividades complementares, de conformidade com o a seguir apresentado: 

 
2.2 Políticas de Estágios Supervisionados 

 
Os Estágios curriculares supervisionados são os componentes que 

visam proporcionar ao aluno formação prática, com desenvolvimento das 

competências e habilidades necessárias à atuação profissional. São  

concebidos para propiciar ao aluno a participação em situações 

simuladas e reais de vida e trabalho, vinculadas à sua área deformação. 

 
Os Estágios constituem uma das modalidades de prática a ser 

realizada diretamente em ambientes de trabalho, sob a forma de uma 

ação desenvolvida enquanto vivência profissional prolongada, 

sistemática, intencional e acompanhada. Eles objetivam um 
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conhecimento do real em situação de trabalho. 

 
São objetivos dos Estágios Curriculares Supervisionados: 

 
 Oportunizar o desenvolvimento de competências e o 

exercício das aptidões necessárias para o desempenho 

profissional; 

 Possibilitar ao aluno vivência real e prática das atividades 

profissionais, complementando seus conhecimentos; 

 Assegurar formação prática que permita ao aluno apreender 

processos teórico-críticos e operativo-instrumentais para a 

formulação de proposições e a mobilização de estratégias 

para o seu desempenho profissional. 

 
Os Estágios no âmbito dos cursos propostos pelo ISEG/EGPA 

ajustam-se aos dispositivos da Lei nº11. 788, de 25 de setembro de 2008 

e alterações, que dispõe sobre o estágio de estudantes, além de 

integrarem-se às políticas da administração pública estadual emunicipal. 

 
Os Estágios, obrigatório e/ou não obrigatório, no âmbito dos cursos 

oferecidos pela ISEG/EGPA devem ser realizados junto a pessoas 

jurídicas de direito público e privado, devidamente conveniadas, 

priorizando-se, contudo, as atividades realizadas no âmbito da 

administração pública. 

Os documentos presentes na formalização do estágio são: 

 
a) Termo de compromisso celebrado entre o ISEG/EGPA, o 

estagiário e a parte concedente doestágio; 

b) Carta de apresentação doestagiário; 

c) Dados de identificação doestagiário; 

d) Atividades de estágio descritas no termo de compromisso e 

formuladas através de um plano de estágio com datas e 

assinaturas do representante legal da concedente, do 

estagiário e do responsável peloISEG/EGPA. 

 
A supervisão, orientação, acompanhamento e avaliação do  estágio 
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são de competência dos Professores Orientadores que avaliam o 

desempenho dos alunos atribuindo-lhes notas, no caso do estágio 

obrigatório, ou equivalência como atividade complementar, no caso do 

estágionão-obrigatório. 

 
Ao final de cada período de estágio, o estagiário deve entregar um 

relatório de todas as atividades de acordo com as normas estabelecidas 

pelo Professor Orientador. 

 
A avaliação do desempenho do estagiário é feita pelo Professor 

Orientador, de forma contínua e sistemática, por aluno, durante o 

desenvolvimento do estágio obrigatório. 

 
O Professor Orientador na avaliação do desempenho do estagiário 

leva em consideração: 

 
a. Coerência e aplicabilidade do plano deestágio; 

b. Pontualidade e assiduidade do aluno em seus 

compromissos, tanto com a concedente, como com 

oISEG/EGPA; 

c. Coerência e consistência dos relatóriosparciais; 

d. Avaliação da concedente, através do relatório

firmado pelo responsável; 

e. Relatório final, apresentado conforme as normas daABNT. 
 

É considerado aprovado o estagiário que tenha freqüência de 100% nas 

atividades de estágio obrigatório e nota igual ou superior a 7,0(sete) na 

avaliação efetuada pelo Professor Orientador com base nos critérios 

estabelecidos no artigo 19 do Regulamento do Estágio. No caso de 

reprovação, por qualquer motivo, o aluno deve renovar sua matrícula na 

atividade de estágio obrigatório para o período letivoseguinte. 

 
O aluno deve desenvolver durante o ciclo acadêmico uma 

programação que totalize a carga horária mínima do estágio obrigatório 

determinada na matriz curricular do curso em que está matriculado. 
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A organização das atividades de estágio conta com equipe 

composta pelo Coordenador de Estágio e pelos Professores Orientadores. 

 
2.3 Políticas Institucionais 

 
O Projeto Pedagógico Institucional enfatiza em sua proposta a 

formação humanista de seus alunos. Trabalhar dentro desta visão implica 

desenvolver uma capacidade de compreensão dos fenômenos sociais, 

sabendo que eles não se resumem a uma simples perspectiva. As 

dimensões econômicas, sociais e políticas são indispensáveis nesse 

processo de percepção dos problemas enfrentados pelo cidadão brasileiro 

em seu cotidiano e, consequentemente, pelo administrador público no 

âmbito de suasfunções. 

 
O ISEG/EGPA fundamenta seu Projeto Pedagógico Institucional na 

formação de profissionais – funcionários públicos - comprometidos com a 

criação e desenvolvimento de novas possibilidades, vislumbrando como 

essencial à criação de mecanismos de interação permanente entre as 

partes envolvidas – ISEG/EGPA, Sociedade e Poderes Públicos buscando 

assim, que a Instituição desempenhe, realmente, um papel diferenciado 

para o desenvolvimento da sua região. 

 
Para tanto, o ISEG/EGPA tem como política de ensino o 

oferecimento de cursos concebidos, a partir de Projetos Pedagógicos dos 

Cursos desenvolvidos estrategicamente para atender às demandas 

oriundas do setor público, cuja implementação permite contribuir de modo 

eficaz para o desenvolvimento socioeconômico- cultural do Estado e da 

região. 

Aprender equivale elaborar uma representação do conteúdo do 

objeto de estudo em questão. Nesse contexto, professor e aluno são 

agentes interativos, com eles mesmos, com os outros e com o próprio 

conhecimento. O professor incentiva os alunos a encontrarem suas 

próprias respostas diante da problematização do conhecimento. A 

heterogeneidade, característica presente em qualquer grupo humano, 

passa a ser vista como fator imprescindível para as interações na sala de 
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aula. 

 
A função do processo educativo de formação profissional no 

ISEG/EGPA não pode ser apenas o de apropriação de conhecimentos, 

transformados em conteúdos de ensino, mas o de desenvolver habilidades 

verdadeiramente humanas, levando o sujeito a compreender, refletir e 

intervir no mundo e com o mundo no qual está inserido como ser social, 

baseando suas ações profissionais. 

 
A sala de aula deve ser um espaço interativo, que reflita a produção 

dos alunos, o professor como mediador do conhecimento, a prática do 

conhecimento é um processo investigativo e reflexivo (registro, 

observação, planejamento, intervenção e avaliação). 

 
O ISEG desenvolverá atividades de pesquisa na sua área de 

atuação acadêmica, promovendo ações que proporcionem contribuições 

teóricas e práticas às atividades de ensino e extensão. 

 
A pesquisa na Instituição tem como premissa a produção e 

transmissão de conhecimentos, além de gerar produção científica, 

organizando-se de forma a permitir constantemente o aperfeiçoamento 

das atividades de ensino e extensão, para responder, com competência 

às demandas socialmente requeridas de integração entre os diferentes 

segmentos da instituição de interdisciplinaridade, de aplicabilidade e de 

parcerias com asociedade. 

 
A pesquisa, refletida na produção científica, tem por objetivo a 

melhoria da qualidade do ensino de graduação, a prática da extensão, o 

incentivo às artes e a iniciação científica e à formação depesquisadores. 

A extensão, no âmbito do ISEG/EGPA, se configura como uma 

forma de intervenção que favorece uma visão abrangente e integradora da 

sociedade, constituindo-se em espaço privilegiado no processo de 

formação do aluno. Suas ações deverão estar voltadas para o atendimento 

de demandas sociais colhidas no confronto direto com a realidade 

próxima, contribuindo, significativamente, na produção do conhecimento 
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para a superação das desigualdades sociais existentes. 

 
O ISEG/EGPA cumprirá seu principal e fundamental papel, no 

encontro com a realidade social através da extensão, que possibilitará o 

contato com a comunidade, num processo de integração e interação. A 

extensão possibilitará a ampliação das formas de transmissão e aplicação 

de seu acervo humano, material e cultural para elevar o bem estar 

dasociedade. 

 
Finalmente, o ISEG/EGPA implementará, ainda, a política de 

iniciação científica, pela qual o conhecimento é fundamental para o avanço 

do ensino. Sendo o professor um produtor e comunicador do saber, ele se 

constitui, necessariamente, como pesquisador que não se satisfaz apenas 

com a produção do conhecimento, mas a sua difusão perante asociedade. 

 
O ISEG/EGPA prevê a instauração da institucionalização da 

produção científica em seu sentido estrito, através do ensino, em função 

das pesquisas realizadas e das atividades de extensão e num sentido mais 

abrangente, através dos programas de pós-graduação. 

 
 

2.3.1 Políticas de Pesquisa 
 

Vincula-se a Diretoria do Instituto (DISEG/EGPA) Centro de 

Estudos, Pesquisas e Projetos Estratégicos em Governança Pública 

(CEPPE), que busca reunir pesquisadores doutores e servidores públicos 

efetivos do Estado do Pará que tenham foco de suas pesquisas sobre a 

análise da atuação do espaço público, o processo de governança, em suas 

diversas dimensões e aprendizagens institucionais para expor e ampliar o 

debate, com as especificidades territoriais e de desenvolvimento da 

Amazônia.  

Além disso, tem a possibilidade de solicitar junto a CAPES, o 

credenciamento para a oferta de cursos stricto-sensu, mais 

especificamente, a modalidade de mestrado profissional. 

Os técnicos-pesquisadores do CEPPE desenvolvem atividades de 

pesquisa na sua área de atuação acadêmica, promovendo ações que 
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proporcionem contribuições teóricas e práticas às atividades de ensino e 

extensão. Atuam como docentes na graduação, cursos técnicos 

profissionais e de pós-graduação. 

 
A pesquisa na Instituição tem como premissa a produção e 

transmissão de conhecimentos, além de gerar produção científica, 

organizando-se de forma a permitir constantemente o aperfeiçoamento 

das atividades de ensino e extensão, para responder, com competência 

às demandas socialmente requeridas de integração entre os diferentes 

segmentos da instituição de interdisciplinaridade, de aplicabilidade e de 

parcerias com a sociedade. 

 
São objetivos da política de pesquisa: 

 
• Reafirmar a pesquisa como processo acadêmico definido e 

efetivado em função das exigências da realidade na formação 

do aluno, na qualificação do professor e no intercâmbio com a 

sociedade, o que implica relações multi, inter ou 

transdisciplinares einterprofissionais; 

• Priorizar os projetos voltados às questões relacionadas ao 

contexto regional e às demandas da Gestão Pública Estadual; 

• Valorizar os projetos de pesquisa interinstitucionais sob a 

forma de consórcios, redes ou parcerias e as atividades 

voltadas para o intercâmbio nacional einternacional; 

• Colaborar com a permanente avaliação institucional das 

atividades de pesquisa como um dos parâmetros de avaliação 

da própria Instituição; 

• Possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e 

transferência de conhecimentos, apoiando a produção 

acadêmica; 

• Estimular a disseminação de conhecimentos, organizando e 

publicando as produções intelectuais de professores e alunos, 

mediante trabalhos, compêndios, anais, monografias e livros; 

• Promover congressos, simpósios, seminários ou encontros 

para estudos e debates de temas ou de áreas específicas, 
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bem como a participação em iniciativas semelhantes. 

 
As atividades de pesquisa estarão voltadas para a resolução de 

problemas e de demandas da administração pública e estão alinhadas a 

um modelo de desenvolvimento que privilegia, além do crescimento 

econômico, a promoção da qualidade de vida. 

 
A pesquisa terá, fundamentalmente, a função de criar e exercitar 

a atitude investigativa e científica como base da formação acadêmica, e 

a de buscar novos conhecimentos e técnicas. 

O financiamento das atividades de pesquisa inclui recursos 

próprios da Instituição ou de terceiros, captados junto a organizações da 

região, públicas e privados, e agências de fomento. 

Para financiamento de projetos, a seleção contemplará, entre 

outros, os seguintes critérios gerais: 

 
a) Relevância do tema proposto; 

b) Concordância entre a proposta apresentada e os

recursos orçamentários existentes; 

c) Cronograma de trabalho. 

 
 

O CEPPE/DISEG realizará reuniões sistemáticas de pesquisa, no 

sentido de estabelecer linhas de pesquisas que contemplem os cursos 

ofertados, promovendo cursos de extensão e pós-graduação, trabalhos 

acadêmicos, conferências, seminários, workshops e estimula a 

elaboração de pesquisas e publicações sobre diversostemas. 

 

2.3.2 Políticas de Extensão 
 

As Políticas de Extensão do ISEG/EGPA propõem constituir a 

extensão como um processo educativo, cultural e científico que articule o 

ensino à extensão de forma indissociável e viabilize a relação 

transformadora entre academia e o público-alvo da EGPA. 

 
Ao estabelecer estas diretrizes, o ISEG/EGPA concebe a extensão 
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como forma de expressar o seu compromisso com os servidores da 

administração pública, por meio de ações que garantam o estabelecimento 

de trocas pautadas por valores democráticos, de igualdade e de justiça 

social, que favoreçam o acesso ao saber, o desenvolvimento tecnológico, 

social e cultural da região e do país. 

 
É papel fundamental das Instituições de Ensino buscar ferramentas 

que propiciem o desenvolvimento do Estado e da região, amparado por 

ações estratégicas de produção, de ciência e de tecnologia que 

futuramente se traduzam em benefícios sociais e econômicos para toda a 

região. 

 
Desta forma, os programas de extensão, articulados com o ensino, 

desenvolvem-se na forma de atividades permanentes ou projetos 

circunstanciais, visando à complementação das atividades educacionais, 

à inserção da Instituição de Ensino na comunidade, estendendo a ela 

benefícios e otimizando os recursos aplicados noensino. 

 
Os serviços de extensão serão realizados sob a forma de: 

 
 Atendimento ao servdidores públicos com cursos de 

demanda rápida que atendam ao foco especifico de trabalho; 

 Práticas laborais in company, que se coloquem à serviço 

dos orgãso públicos parceiros; 

 Concepção, planejamento, execução e gerenciamento de 

projetos de interesse de instituições públicas ou privadas; 

 Participação em iniciativa de natureza cultural, artística e científica; 

 Estudos e pesquisas em torno de aspectos da realidade local 

ou regional; 

 Promoção de atividades artísticas, culturais e desportivas; 

 Publicação de trabalhos de interesse cultural ou científico; 

 Divulgação de conhecimentos e técnicas de trabalho; 

 Estímulo às criações literárias, artísticas, científicas e à 

especulação filosófica; 

 Cursos abertos aos municípios do Estado do Pará no processo de 
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municipalização de atuação da EGPA/DISEG. 

 
Para a implementação destas propostas, a DISEG/EGPA priorizará 

a realização de parcerias e convênios com diversos segmentos da 

comunidade local e regional.  

 

As atividades de extensão e de relações comunitárias merecerão 

grande parte da concentração de esforços da Instituição, pois se 

constituem em uma das funções básicas das Instituições de Educação. A 

extensão define o perfil institucional ao evidenciar as formas de 

relacionamento com a comunidade e a maior ou menor flexibilização dos 

limites institucionais nas suas trocas com a ambiênciaexterna. 

 
O ISEG/EGPA busca ir além de sua área de abrangência, levando 

sua contribuição científico-cultural para muito além de seus muros, através 

de programas e projetos diversificados, bem como abrindo suas fronteiras 

para a prestação de serviços e oferta de atividades várias, abertas a 

quantos por elas se interessarem. 

 
A extensão, a inserção das Instituições de Ensino na comunidade 

e na administração pública, não será encarada como uma atividade 

assistencialista agregada, quando possível, à formação dos alunos, mas 

como uma possibilidade de otimização de recursos humanos, físicos e 

materiais para as partes envolvidas, oferecendo oportunidades para que 

os alunos exercitem sua participação na sociedade com responsabilidade, 

abrindo as portas da escola para uma troca produtiva com a comunidade, 

que também lhe resultará enriquecedora. 

 

 
É imprescindível consignar que os dados e informações obtidas 

com a implementação das políticas de extensão e inserção na comunidade 

serão indispensáveis ao desenvolvimento e aprimoramento de todas as 

propostas do ISEG/EGPA, especialmente no que tange ao ensino de 

graduação que, sem qualquer dúvida, ficará enriquecido de resultados, 

experiências e de meios de treinamento em serviço dos alunos. 
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2.3.3 Políticas de Produção Científica 

 
A EGPA entende que produzir cientificamente o conhecimento é o 

papel fundamental para o avanço do ensino. Sendo o professor um 

produtor e comunicador do saber, ele se constitui, necessariamente, como 

pesquisador que não se satisfaz apenas com a produção do 

conhecimento, mas com a sua difusão perante a sociedade. 

 
O ISEG/EGPA prevê a instauração da institucionalização da 

produção científica, por meio do CEPPE, em seu sentido estrito, através 

do ensino, em função das pesquisas realizadas e das atividades de 

extensão e num sentido mais abrangente, através dos programas de pós-

graduação. Assim estabelece as seguintes diretrizes para a produção 

científica: 

 
 O valor do conhecimento se faz quando se socializa. Assim, a 

produção do ensino, a realização da pesquisa e o desenvolvimento 

da pós-graduação e da extensão, devem ser colocados à 

disposição da comunidade; 

 Efetuar de forma sistemática e consistente a produção e a 

transmissão do conhecimento ordenando e padronizando a 

comunicação com a sociedade, com ênfase na administração 

pública; 

 Avaliar previamente o que será socializado, de forma que o 

conhecimento venha acrescentar e contribuir para uma reflexão de 

parte dasociedade; 

 Divulgar o conhecimento produzido por meio de circulação de 

periódico voltado aos temas próprios do seu fazereducacional; 

  Financiar os projetos de pesquisa e de extensão, incluindo 

recursos próprios para publicações dos trabalhos conclusivos 

desses projetos, com vistas à sua divulgação àsociedade. 
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2.3.4 Políticas de Formação Superior e Técnica 
 
 
 

                  Para a Escola de Governança Pública do Estado do Pará, a educação é 

concebida como um instrumento que oferece ao servidor público a oportunidade de 

construir a sua própria formação intelectual e profissional. Nessa linha filosófica, seus 

cursos de media e longa duração têm uma orientação de permanente estímulo à 

imaginação e à criatividade dos alunos, procurando exercitar seu raciocínio analítico, 

inspirar sua capacidade de realização e desenvolver suas habilidades de expressão oral e 

escrita.  

         Do ponto de vista institucional, essa filosofia se traduz no compromisso de 

acompanhar a evolução das potencialidades do aluno, adotando procedimentos que 

orientem seu processo de aprendizagem e estimulem a conscientização do compromisso 

com o Estado do Pará e sua própria formação, não só como profissional, mas também 

como cidadão responsável. 

 

Ações da Municipalização: 

 

1ª Etapa: 

Reuniões com Grupos de Secretários: Administração, Saúde, Educação e Assistência 

Social para apresentação do trabalho desenvolvido pelo DISEG, com o intuito de realizarmos 

levantamento das demandas dos municípios em questão para oferta dos serviços a partir de 

2020.  

Informamos ainda que as visitas do DISEG aos municípios citados, acontecerão no 

segundo semestre juntamente com as visitas da equipe da EGPA que já vem realizando a 

municipalização: Marabá, Santarém, Breves 

 

 

 

Negociações de trabalho (Jan/2019 - 2022):  

 Curso: de formação ou especialização, em que modalidade, nº de alunos, 

apoio logístico, entre outros itens; 

 Pesquisa: qual objetivo, metodologia, resultados esperados,  apoio logístico, 

entre outros itens; 
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 Consultoria: objetivo, metodologia, contextualização, apoio logístico, entre 

outros itens;  

 

 
 
Cronograma de implementação e desenvolvimento da instituição para o período de 
vigência do PDI  
 Programa de Abertura de 
Cursos Técnico e 
Graduação   

MODALIDADE PREVISÃO DE 
IMPLANTAÇÃO  

Curso Médio Subsequente 
Técnico em Secretaria 
Escolar 

Presencial e EaD 2020 

Curso Superior de 
Tecnologia em Secretariado 

Presencial e EaD 2020 

 

 

 

2.3.5 Políticas de Pós-graduação 

  

A Diteroria do Instituto (DISEG/EGPA), oferta a pós-graduação lato sensu, por meio 

do Centro de Pós-Graduação por meio de especialização em Gestão Pública e as diversas 

ênfases que a Gestão pode tratar. Os cursos tem o objetivo, entre outros, de melhorar os 

processos organizacionais, favorecendo as tomadas de decisões e de fomentar ações 

capazes de atender as reais demandas dos cidadãos que buscam serviços públicos mais 

eficientes.  

 

 

 

 

CURSOS 
Nº VAGAS 

OFERTADAS 

Nº 
SERVIDORES 

CONCLUINTES 

Nº SERV 
NÃO 

CONCLUINTES 

Nº 
ÓRGÃOS/SECRETARIAS 

ATENDIDOS (AS) 

PERIODO DE 
REALIZAÇÃO 
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GESTÃO PÚBLICA COM 
ÊNFASE EM DIREITO CIVIL 
E DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL 

30 30 EM 
ANDAMENTO 

TJE-PA AGO/2018 
A 

DEZ/2019 

GESTÃO PÚBLICA COM 
ÊNFASE EM DIREITO 

PENAL, PROCESSUAL 
PENAL E DIREITOS 

HUMANOS 

30 30 EM 
ANDAMENTO 

TJE-PA AGO/2018 
A 

DEZ/2019 

GESTÃO PÚBLICA COM 
ENFASE EM POLITICAS 

PÚBLICAS E 
GOVERNANÇA 

30 30 EM 
ANDAMENTO 

TJE-PA AGO/2018 
A 

DEZ/2019 

GESTÃO PUBLICA COM 
ÊNFASE EM 

DESENVOLVIMENTO DE 
PESSOAS 

30 29 EM 
ANDAMENTO 

TJE-PA AGO/2018 
A 

DEZ/2019 
 

 120 119 ------- TOTAL 
ORGÃO ATENDIDO: 

01 

 

Orientada para a educação continuada em nível de especialização, os cursos de pós-

graduação lato sensu da Escola de Governança Pública do Estado do Pará, vêm ao encontro 

da demanda dos Servidores Públicos do Estado do Pará. 

Cronograma de implementação e desenvolvimento da instituição para o período de 
vigência do PDI  

Programa de Abertura de 
Cursos de Pós-Graduação  

MODALIDADE PREVISÃO DE 
IMPLANTAÇÃO  

Gestão de Políticas 
Públicas e Governança 

Presencial 2021 

Gestão do Conhecimento 
em Órgãos Públicos 
Gestão Pública com ênfase 
em Gestão de Pessoas 
Gestão Pública com ênfase 
em Licitações e Contratos 
 

Presencial 
 
Presencial 
 
Presencial 

2020 
 
2022 
 
2022 

 

 

 
2.3.6 Atividades Complementares 

 
 

As Atividades Complementares (AC) são componentes 

enriquecedores e complementadores do perfil do egresso, que 

possibilitam o reconhecimento, por avaliação de habilidades, 
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conhecimento e competência do aluno, inclusive adquirida fora do 

ambiente acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades 

independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, 

especialmente nas relações com o mercado do trabalho e com as ações 

de extensão junto à comunidade. 

 
São concebidas para propiciar ao aluno a oportunidade de realizar 

uma parte de sua trajetória de forma autônoma e particular, com 

conteúdos diversos que lhe permitam enriquecer o conhecimento 

propiciado pelo curso de graduação. 

 
Admite-se como AC toda e qualquer atividade, não compreendida 

nas atividades previstas no desenvolvimento regular dos componentes 

curriculares dos cursos de graduação, desde que adequada à formação 

acadêmica e ao aprimoramento pessoal e profissional do aluno. Deve-se 

levar em conta a conexão material mínima da atividade como curso em 

que está matriculado o aluno, em uma perspectiva interdisciplinar, e 

analisar sua relevância para o processo de ensino-aprendizagem. 

 
Consideram-se AC aquelas promovidas pelo ISEG/EGPA, ou por 

qualquer outra instituição, classificadas nas seguintes modalidades: 

 
I – Grupo 1:Atividades vinculadas ao 

ensino; II– Grupo 2:Atividades 

vinculadas à pesquisa; III – Grupo 

3:Atividades vinculadas àextensão. 

São consideradas atividades vinculadas ao ENSINO as seguintes: 

 
I– a aprovação em disciplinas não incluídas na matriz curricular do 

curso em que está matriculado o aluno, desde que contribuam 

para o aprimoramento e atualização na área de formação do 

aluno; 

II– o exercício efetivo de monitoria no ISEG/EGPA, com 

formalização institucional e exigência de parecer final favorável 

do professor responsável; 

III–o efetivo exercício de estágio não obrigatório em entidade 
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pública ou privada, com o processo de complementação da 

formação do aluno, e mediante comprovação fornecida pela 

instituição em que o interessado realizou oestágio. 

 
É considerada atividade vinculada à PESQUISA o conjunto de 

ações sistematizadas e coordenadas por um professor orientador, 

voltadas para a investigação de tema relevante para a formação 

profissional. As atividades desenvolvidas em grupos de estudos e 

vinculadas a grupo de pesquisa cadastrado na Instituição podem ser 

computadas como AC de PESQUISA. 

 
São consideradas atividades vinculadas à EXTENSÃO as 

desenvolvidas em cursos de extensão, congressos, seminários, 

simpósios, conferências, palestras, oficinas, semanas acadêmicas, 

gincanas culturais ou outras similares. 

 
O aluno deve desenvolver durante o ciclo acadêmico uma 

programação que totalize a carga horária mínima determinada na matriz 

curricular do curso em que estámatriculado. 

 
As AC podem ser desenvolvidas em qualquer semestre ou período 

letivo, inclusive no período de férias escolares, dentro ou fora do turno 

regular das aulas, sem prejuízo, no entanto, de qualquer das atividades de 

ensino do curso, que são prioritárias. 

 
As AC devem ser planejadas conjuntamente pela Coordenadoria de 

Curso, professores e alunos, semestre a semestre, e podem ser 

cumpridas, de acordo com os interesses dos alunos e suas vocações, 

dentro da própria Instituição, ou fora dela. 
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Para assegurar seu caráter autônomo e flexível, as AC devem ser 

livremente escolhidas pelo aluno, observadas o rol de possibilidades admitidas 

pelo ISEG/EGPA, observado o cômputo máximo de 50% da carga horária em uma 

única modalidade. 

 
A programação das AC estará sujeita a validação da Coordenadoria de 

Curso, mediante exame de sua compatibilidade com os objetivos do curso. 

 
A validação das AC será requerida pelo aluno, instruindo o pedido com a 

comprovação de frequência, comparecimento ou participação nos eventos 

extracurriculares. Serão consideradas válidas, independente de justificação do 

aluno ou de exame de compatibilidade, as AC oferecidas pelo ISEG/EGPA. 

 
2.3.7 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), no âmbito do ISEG/EGPA, 

integrado à políticas de pesquisa e iniciação científica. Neste sentido, o Trabalho 

de Conclusão de Curso – TCC constitui atividade acadêmica de sistematização 

do conhecimento, pertinente a temáticas afins ao curso de graduação, 

desenvolvido mediante acompanhamento e avaliação docente. O TCC poderá ser 

realizado no percurso ou ao final do processo de formação do aluno. 

 
A avaliação do TCC será feita por um avaliador ou por banca examinadora, 

de acordo com a tipologia do trabalho. 

 
O TCC somente será aprovado se o aluno entregá-lo no prazo estabelecido 

pela Coordenação de TCC e obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete), na forma 

das normas institucionais. 

 

São objetivos gerais do TCC: 

 
I- Sistematizar o conhecimento adquirido no decorrer do curso de 

graduação; 

II- Fomentar a abordagem científica de temas relacionados à prática 

profissional, inserida na dinâmica da realidade local eregional; 

III- Desenvolver habilidades de elaborar projetos, proceder consulta 
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bibliográfica, confrontar fontes e dados, produzir texto acadêmico, 

dentreoutras; 

IV- articular os conteúdos das disciplinas ao contextosocial. 
 
 

O TCC e os trabalhos de Conclusão da pós-graduação podem ter cunho 

profissional, por sua função prática no labor de servdiores públicos, desse modo, poderá

 ser realizado em diferentes tipologias, podendo ser contemplados: 

 
I- Relatórios de pesquisa e/ou de estágio extracurricular desenvolvido no 

decorrer do curso. Para serem acolhidos, os relatórios 

obrigatoriamente já terão de ter sido entregues eaprovados. 

II- Elaboração de produto (por exemplo: “software”; filme – Documentário, 

Metodologias, Projeto de Intervenção, etc.) que tenha sido 

acompanhado por professor-orientador do curso.  

III- Para ser acolhido como TCC deverá: 

a) incluir revisão bibliográfica; 

b) produzir conhecimento científico ou técnico especializado.  

 

IV- artigo: para ser classificado como TCC, é necessária a apresentação 

da publicação em revista científica, ou especializada da área ou, na 

íntegra, em anais de congressos realizados no decorrer do respectivo 

curso de graduação ou pós-graduação. Serão também validados 

como TCC aqueles artigos comprovadamente aprovados para 

publicação. 

V- Portfólio: para ser classificado como TCC, o portfólio deverá constituir-

se em uma coleção organizada de, no mínimo, quatro trabalhos 

produzidos durante a graduação, inter-relacionados, analisados e 

discutidos em um texto à parte que explicite os critérios da sua 

seleção.  

VI- Os relatórios finais de projetos de iniciação 
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científica e extensão poderão constituir-se em um dos trabalhos 

integrantes do portfólio. Esta tipologia de TCC deve, obrigatoriamente, 

ser realizada individualmente, por refletir o percurso de cadaaluno. 

VII- atividade profissional: o aluno de qualquer curso tecnológico que 

exerça atividade na área do seu curso poderá utilizar esta experiência 

para desenvolver seu TCC, desde que este contenha: 

a) revisão bibliográfica; 

b) descrição das atividadesprofissionais; 

c) análise crítica. 

VIII- Monografia: deve possuir um professor-orientador, sendo que para ser 

classificada como TCC, a monografia deverá ser compatível com o 

modelo definido pelo regulamento próprio do curso e atender aos 

seguintescritérios: 

a) Revisão bibliográfica consistente; 

b) Definição clara do problema depesquisa; 

c) Descrição da metodologia utilizada; 

d) Discussão  dos resultados obtidos. 
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3. POLÍTICAS DE AUTOAVALIAÇÃO 
 

As políticas de avaliação institucional do ISEG/EGPA serão conduzidos 

pela sua Comissão Própria de Avaliação – CPA, constituída na forma da lei e 

que conta com ampla representatividade docente, discente e da comunidade, 

além de possuir total autonomia para a realização dos trabalhos a ela inerentes. 

 
Desta forma, o compromisso com a qualidade dos serviços prestados pelo 

ISEG/EGPA impõe o desafio da busca de uma política permanente de 

autoavaliação como forma de institucionalizar um processo de avaliação dos 

principais indicadores de desempenho que retratem as condições institucionais 

a cada tempo. 

 
A autoavaliação é uma das etapas obrigatórias da Avaliação 

Institucional,aqualfazpartedoSistemaNacionaldeAvaliaçãodaEducação 

Superior (SINAES), instituído pela Lei nº. 10.861, de 14/04/2004, e 

regulamentado pela Portaria nº. 2.051, de09/07/2004. 

 
Por meio da autoavaliação, as Instituições reconhecem tanto as suas 

práticas exitosas quanto as que necessitam de melhorias. É dado espaço à 

crítica e ao contraditório, subsidiando elementos para a tomada de decisão. A 

partir do perfil traçado, torna-se possível o estabelecimento de ações proativas 

que viabilizem a construção de um processo contínuo de aperfeiçoamento do 

desempenho acadêmico, do planejamento da gestão institucional e de prestação 

de contas à comunidade acadêmica (discentes, docentes, técnicos), além de 

incentivar a formação de uma cultura avaliativa. Nesse contexto, espera-se 

potencializar e desenvolver a Instituição, garantindo a qualidade na formação 

dos futuros profissionais em favor da Região Amazônica. 

 
O objetivo principal da avaliação é a construção de elementos para 

revitalizar o processo de qualificação da atuação institucional, elevando o nível 

de sua produção e de seus serviços. 

 
São estas as grandes dimensões da avaliação que se pretende 

empreender na ISEG/EGPA, em conformidade com a Lei nº. 10.861/04, art.3º: 
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 A missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

 A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos 

para estímulo à produção acadêmica, às bolsas de pesquisa, de monitoria 

e demais modalidades; 

 A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no 

que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao 

desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural; 

 A comunicação com a sociedade; 

 As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 

condições detrabalho; 

 Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na 

relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da 

comunidade universitária nos processos decisórios; 

 Infraestrutura física, especialmente a de ensino, biblioteca, recursos de 

informação ecomunicação; 

 Planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e 

eficácia da autoavaliaçãoinstitucional; 

 Políticas de atendimento aosestudantes; 

 Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 

 
A adequada implantação de uma política permanente de avaliação no 

ISEG/EGPA pressupõe uma metodologia adequada e a definição de um conjunto 

de indicadores avaliativos. 

 
O universo da avaliação é compreendido pela comunidade acadêmica 

(alunos, professores e corpo técnico/administrativo) no que se refere a sua 

participação em etapas específicas do processo. Serão aplicados questionários, 

via internet, aos sujeitos da avaliação para, em seguida, retornar os resultados 

emseminários. 
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As etapas constituintes da autoavaliação são assim descritas: 

 
1ª. Etapa: elaboração da proposta avaliativa. Este é o momento no qual 

se definem as áreas, unidades e processos que serão contemplados na 

aplicação da autoavaliação. Além disso, são identificados os sujeitos que 

deverão participar do processo avaliativo. Nesta etapa também são elaborados 

os indicadores de desempenho que deverão constar na avaliação. 

 
2ª. Etapa: sensibilização. Este é um momento fundamental por 

sensibilizar a comunidade acadêmica sobre a importância do processo 

avaliativo. Tem como objetivo facilitar o entendimento do processo e otimizar a 

autoavaliação. Esta etapa visa a garantir uma maior participação de todos no 

processo. 

3ª. Etapa: execução da proposta. Consiste em coletar as informações e 

assegurar que as informações obtidas reflitam a realidade da Instituição. As 

informações produzidas e analisadas serão integradas, na etapa seguinte, para 

que então se elabore um diagnóstico mais completo de cada área e da Instituição 

como um todo. 

 
4ª. Etapa: consolidação dos resultados. Nesta etapa são elaborados os 

relatórios, identificando os pontos fortes e fracos da Instituição. Desta forma faz-

se um balanço crítico da Instituição. Há um compromisso com a publicação dos 

resultados. 

 
5ª. Etapa: definição dos projetos de melhoria. A partir dos resultados, há 

o estabelecimento de projetos de melhoria, aprovados pela Direção, juntamente 

com o cronograma de ações visando estasmelhorias. 

 
6ª. Etapa: devolutiva. A partir da 5ª etapa realizam-se seminários para 

apresentação dos resultados à comunidade acadêmica e as propostas de ações 

visando amelhorias. 

 
Cabe ressaltar que algumas destas etapas podem ser desenvolvidas 

simultaneamente; outras, em momentos distintos, em prazos estabelecidos pela 

Comissão Permanente de Avaliação (CPA), dependendo do grau de 
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sensibilização e de amadurecimento da comunidade envolvida. Para cada uma 

dessas etapas serãodefinidas: 

 
 Unidadesresponsáveis; 

 Periodicidade; 

 Concepção ou princípiosnorteadores; 

 Procedimentos para levantamento deinformações; 

 Instrumentos de coleta dedados; 

 Procedimentos para análise dasinformações; 

 
Como indicadores de desempenho contemplados no instrumento de 

verificação estão: 

 

 
 Contextoinstitucional; 

 Organizaçãodidático-pedagógica; 

 Corpo docente; 

 Corpo técnico-administrativo; 

 Instalações; 

 Direção. 

 
3.1 Formas de Utilização dos Resultados das Avaliações 

 
Os resultados da avaliação pretendem aferir a assertividade qualitativa 

das políticas gerais e pedagógicas da Instituição e a implementação das medidas 

apontadas pelo processo avaliativo mediante o compromisso da administração 

com o Programa Avaliativo. 

 
Assim, os resultados dos processos de autoavaliação serão utilizados em 

todos os âmbitos da gestão do ISEG/EGPA como principal feedback da 

assertividade das propostas institucionais. Em todas as dimensões, os 

resultados apurados, desta forma, serão utilizados no constante processo de 

desenvolvimento daInstituição. 

 
3.2 Composição da CPA 

 
A Comissão Própria de Avaliação (CPA), órgão consultivo-normativo, de 



PDIdoISEG/EGPA 
Página 40 

    

  

funcionamento autônomo em relação aos demais órgãos Colegiados do 

ISEG/EGPA, é responsável pela unicidade, normatização e implementação das 

políticas institucionais de avaliação, compondo-se: 

 
a) Pelo Diretor do ISEG/EGPA, seupresidente; 

b) Pelos Coordenadores deCurso; 

c) Por 1 (um) profissional especialmente designado pelo 

ISEG/EGPA para exercício de atividades executivas de 

avaliação; 

d) Por 1 (um) representante da Mantenedora do 

ISEG/EGPA, por ela indicado; 

e) Por 1 (um) representante discente, eleito pelos seus 

pares; 

f) Por 2 (dois) representantes docentes, eleitos pelos seus 

pares; 

g) Por 1 (um) representante do Departamento de 

Informática dainstituição; 

h) Por 2 (dois) representantes da administraçãoPública. 
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4.  PROGRAMAS DE APOIO AO ESTUDANTE 
 

O estudante que freqüenta a EGPA tem o diferencial de perfil, pois trata-

se de autarquia que tem por finalidade institucional formular e executar a políticas 

de formação, capacitação e treinamento dos servidores, empregados e gestores 

públicos do Estado do Pará. Neste sentido o trabalho de acompanhamento e 

apoio do ISEG/EGPA se dá em três dimensões:  

a) Institucional – quando gera valor e parcerias com instituições 

públicas para formação voltadadas à necessidade dos órgãos; 

b) Agentes de Desenvolvimento e Capacitação (ADC’s) – O ADC é 

o servidor responsável pela comunicação entre a Escola de 

Governo e os órgãos da administração estadual, cujas ações 

devem viabilizar a participação dos servidores nas atividades 

educativas e de valorização do servidor organizadas pela EGPA 

c) Atendimento ao Servidor - quanto ao trabalho dos técnicos da 

EGPA no atendimento personalizado e acompanhamento dos 

servidores que freqüentam os cursos até sua conclusão. De 

forma que todo curso (curta, media ou longa duração) obtem um 

coordenador especifico com o objetivo principal de favorecer o 

desenvolvimento da turma e do servidor/estudante através de 

ações de orientação e acompanhamento do curso. 

 
Para alcançar este objetivo, pretende-se desenvolver uma rede de ações 

estruturada de forma a acompanhar a evolução dos alunos horizontal e 

verticalmente durante a sua graduação. 

 
O acompanhamento horizontal dar-se-á a partir do continuum temporal de 

formação, com o acompanhamento individual; acompanhamento de turmas. O 

acompanhamento vertical dar-se-á a partir de ações mais gerais, direcionadas a 

todo e qualquer aluno, podendo atingir diferentes momentos da formação.  

Todas as atividades serão ofertadas aos alunos em geral em colaboração 

com a a Comissão Própria de Avaliação (CPA) e a Direção do ISEG/EGPA, de 

modo a fornecer informações e auxiliar na concretização de propostas de ação 

de caráter institucional, além de promover o acompanhamento dos alunos 

egressos. 
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Programa: Acompanhamento de turmas. 

 
Descrição: Visitas às turmas, preferencialmente com a presença da 

Coordenação de Curso, promovendo a divulgação de informes, a avaliação geral 

do semestre e a aproximação com o cotidiano da sala de aula. 

 
Programa: Treinamento de Habilidades Sociais. 

 
Descrição: Oficinas temáticas realizadas a partir de agendamento por parte de 

alunos e/ou docentes, abordando assuntos como: relações interpessoais; 

assertividade; oratória; etc. 

 
Programa: Campanha de Conscientização. 

 
Descrição: Proposta de caráter preventivo, a campanha será anual, tendo um 

tema a ser trabalhado em palestras, eventos e textos de orientação disponíveis 

no site. 

 
Programa: Atenção Inclusiva. 

 
Descrição: Atendimento individualizado de alunos portadores de necessidades 

educacionais especiais, por iniciativa institucional, de caráter avaliativo e 

contatos posteriores para acompanhamento da evolução do processo inclusivo. 

Mediação de contatos com o Setor de Inclusão da Instituição. 

 
 
Programa: Ações socioculturais 

 
Descrição: Realização de ações socioculturais que favoreçam a integração e a 

aquisição de conhecimentos extracurriculares, com o auxílio das representações 

estudantis. 

Programa: Acompanhamento de Egressos 

 
Descrição: Realização de ações de sensibilização dos alunos egressos 

promovendo a integração destes à gestão Institucional, com vistas ao 

desenvolvimento de estratégias que favoreçam a evolução do ensino oferecido, 
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mediante constante avaliação do desempenho dos egressos junto à sociedade 

e ao serviço público, assim como aferindo a importância e assertividade da 

formação recebida para a vida social e profissional dessesindivíduos. 

 
 

5. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO 
 
 

Nos termos do Regimento da Escola de Governança Pública do Estado 

do Pará, assim como do Regimento Acadêmico do ISEG/EGPA, tem-se que a 

Instituição organiza-se, com o objetivo de promover a oferta educacional 

pretendida, a partir dos seguintes Órgãos: 

 
I - Nível de AtuaçãoColegiada: 

a) Colegiado Acadêmico. 

II - Nível de DireçãoSuperior: 

a) Direção-Geral. 

III - Nível de AssessoramentoSuperior: 

a) Gabinete; 

b) Núcleo dePlanejamento; 

c) Núcleo de ControleInterno; 

d) ProcuradoriaJurídica; 

e) Núcleo de Captação deRecursos; 

f) Núcleo de Programas de Valorização doServidor; 

g) Núcleo de Comunicação Social. 

IV - Nível de AtuaçãoDiretiva: 

a) Diretoria do Instituto de Formação Profissional eSuperior; 

b) Diretoria de Desenvolvimento de Programas Estratégicos em 

Governança Pública; 

c) Diretoria de Administração e Finanças.  

V - Nível de Atuação Executiva: 

Secretaria de Registro e 

ControleAcadêmico; 

a) Biblioteca; 
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b) Coordenação do Centro de Graduação e CursosProfissionalizantes; 

c) Coordenação do Centro de Pós-Graduação; 

d) Coordenação do Centro de Desenvolvimento de Competências e 

Habilidades Profissionais em GovernançaPública; 

e) Coordenação do Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos 

Estratégicos em GovernançaPública; 

f) Coordenação de Gestão dePessoas; 

g) Coordenação de Orçamento eFinanças; 

h) Coordenação de SuporteOperacional. 
 
 

5.1 Órgão de Atuação Colegiada: Colegiado Acadêmico do ISEG/EGPA 
 

O colegiado acadêmico do Instituto de Formação Profissional e Superior 

da Escola de Governança Pública do Estado do Pará (ISEG/EGPA), órgão 

superior de natureza deliberativa e normativa e de instância final para todos os 

assuntos acadêmico-administrativos, nos termos e limites deste Regimento 

Acadêmico e do Regimento Interno da Escola de Governança Pública do Estado 

do Pará, é integrado pelos seguintesmembros: 

 
I. Diretor do ISEG/EGPA; 

II. Coordenadores deCurso; 

III. 2 (dois) professores doutores em exercício no ISEG/EGPA, eleitos por 

seus pares; 

IV. 2 (dois) professor mestre em exercício no ISEG/EGPA, eleitos por 

seus pares; 

V. 1 (um) representante do corpo discente, escolhido por seuspares 

VI. 2 (dois) representantes da Escola de Governança Pública do Estado do 

Pará, por estaindicados. 

 
O mandato dos representantes é de dois anos, sendo permitidas 

reconduções, exceto o relativo aos representantes de cargo, cujo mandato 

coincide com o seu exercício no cargo, e o representante discente, cujo mandato 

é de um ano, sendo vedada a recondução. 

 

Compete ao Conselho Gestor do ISEG/EGPA formular o planejamento, 
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as diretrizes e as políticas gerais do Instituto de Formação Profissional e Superior 

da Escola de Governança Pública do Estado do Pará (ISEG/EGPA), 

superintender e coordenar, em nível superior, as atividades de ensino, de 

pesquisa e de extensão e, respeitados os limites e recursos orçamentários 

existentes e deliberar sobre: 

 
I. Eleição do Diretor do ISEG/EGPA, em escrutínio direto dentre  os 

candidatos inscritos, sendo facultada a participação no processo eleitoral 

a todos os integrantes do corpo docente e técnico-administrativo 

vinculados à Instituição, desde que sejam detentores da titulação mínima 

de mestre e de conformidade com edital próprio estabelecido para 

regulamentar cada processoeleitoral; 

II. Apuração de responsabilidade do Diretor do ISEG/EGPA, quando este, 

por qualquer razão, praticar atos que comprometam ou coloquem em risco 

a viabilidade ou integridade da Instituição, que permitam ou favoreçam o 

não cumprimento da legislação em geral, da legislação específica do 

ensino, deste Regimento Acadêmico ou das Normas e Objetivos 

Regimentais da Entidade Mantenedora e do Governo do Estado do Pará, 

competindo-lhe votar pedido de destituição do ocupante deste cargo, 

formulado pela Direção Geral doEGPA; 

III. Fixação de normas de funcionamento do Instituto de Formação 

Profissional e Superior da Escola de Governança do Estado do Pará 

(ISEG/EGPA); 

IV. Criação, expansão, modificação e extinção de cursos, ampliação, 

redistribuição e diminuição de vagas, elaboração da programação dos 

cursos; 

V. Regulamentação dos programas de pesquisas e atividades deextensão; 

VI. Elaboração de planos de carreiradocente; 

VII. Alterações neste Regimento Acadêmico; 

VIII. Aprovação de regulamentosinternos; 

IX. Recebimento de representações ou recursos que lhe forem 

encaminhados pelo Diretor doISEG/EGPA; 

X. Intervenção nos demais órgãos doISEG/EGPA; 

XI. Exercer o poder disciplinar, originariamente ou em grau de recurso, 
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como instânciasuperior; 

XII. Interpretar o presente Regimento Acadêmico e resolver casos nele 

omissos; 

XIII. Instituircomissões. 

 
As deliberações constantes dos incisos III a X, somente serão apreciadas 

pelo Conselho Gestor do ISEG/EGPA por solicitação do Diretor do ISEG/EGPA 

ou do Diretor Geral da Escola de Governança Pública do Estado do Pará e 

produzirão efeitos mediante homologação promovida pelaEGPA. 

 
5.2 Órgão de Atuação Diretiva: Diretoria do Instituto de Formação 
Profissional e Superior da Escola de Governança Pública do Estado do 
Pará (ISEG/EGPA) - DISEG 

 
A Diretoria do Instituto de Formação Profissional e Superior da Escola de 

Governança Pública do Estado do Pará (ISEG/EGPA), resguardada a autonomia 

didático-pedagógica inerente ao ensino de nível superior, subordina-se 

administrativamente à Direção Geral e tem por finalidade dirigir, planejar, 

organizar e coordenar a execução das atividades de ensino, pesquisa e extensão 

mantidas pelo Instituto de Formação Profissional e Superior da Escola de 

Governança Pública do Estado do Pará (ISEG/EGPA), destinadas à formação, à 

capacitação, ao treinamento e ao desenvolvimento dos servidores e gestores 

públicos no Estado do Pará, bem como do pessoal do Terceiro Setor. 

 
Obedecido ao princípio constitucional da gestão democrática do ensino 

público, o Diretor do Instituto de Formação Profissional e Superior da Escola de 

Governança Pública do Estado do Pará (ISEG/EGPA) será escolhido e 

nomeado, pelo Governador do Estado do Pará, dentre os professores ou 

servidores que compuserem lista tríplice, oriunda de escrutínio direto, realizado 

dentre aqueles que possuam titulação mínima de mestre, que se candidatarem 

e que sejam vinculados à EGPA, de acordo com Regimento Acadêmico do 

ISEG/EGPA. 

 

O Diretor do Instituto de Formação Profissional e Superior da Escola de 

Governança Pública do Estado do Pará (ISEG/EGPA) será nomeado para um 

mandato de 4 (quatro) anos, permitida uma recondução. 
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Em suas ausências e impedimentos eventuais o Diretor do Instituto de 

Formação Profissional e Superior da Escola de Governança Pública do Estado 

do Pará (ISEG/EGPA) será substituído pelo servidor de sua escolha, designado 

por Portaria da Direção GeralEGPA. 

 
Caso se verifique impedimento definitivo do Diretor do Instituto de 

Formação Profissional e Superior da Escola de Governança Pública do Estado 

do Pará (ISEG/EGPA), assim considerado o afastamento superior a 60 dias sem 

justo motivo, será promovida a sua substituição observando-se todos os 

requisitos eleitorais para o início de um novo mandato. 

 
O Diretor do Instituto de Formação Profissional e Superior da Escola de 

Governança Pública do Estado do Pará (ISEG/EGPA) será assessorado pelos 

Coordenadores de Curso designados pelo Diretor Geral da EGPA, em 

atendimento às demandas oriundas da implantação dos cursos superiores, nos 

termos das normas da Instituição. 

 
5.3 Órgãos de Atuação Executiva: Coordenação Acadêmica dos Cursos 
do ISEG 

 
As Coordenadorias de cursos, órgãos executivos que compõem o 

ISEG/EGPA, são subordinadas à Direção do ISEG/EGPA e serão exercidas, de 

conformidade com as normas internas do Instituto de Formação Profissional e 

Superior da Escola de Governança Pública do Estado do Pará (ISEG/EGPA) por 

Coordenadores de cursos, constituindo-se cargos de confiança da Diretoria 

Geral da EGPA e da Diretoria do ISEG/EGPA. 

 
Os Coordenadores de cursos serão escolhidos pela Diretoria do 

ISEG/EGPA e designados pela Diretoria Geral da EGPA, dentre os docentes em 

atividade na instituição, observada a titulação mínima demestre. 

 
 

 

São atribuições do Coordenador de Curso, além das estabelecidas no 

Regimento Geral da Escola de Governança Pública do Estado do Pará: 
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 Supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas, 

assim como a assiduidade dosprofessores; 

 Desenvolver e aperfeiçoar, em sua instância, os projetos de ensino, 

pesquisa e extensão de sua área, nos termos deliberados pelo 

Conselho Gestor doISEG/EGPA; 

 Promover e coordenar seminários, grupos de estudos e outros 

programas para o aperfeiçoamento de seu quadro docente 

respeitado as verbas orçamentárias referentes a essarubrica; 

 Apresentar anualmente à Diretoria do ISEG/EGPA relatório de suas 

atividades relacionadas ao curso sob suacoordenação; 

 Sugerir a contratação, afastamento ou desligamento de pessoal 

docente; 

 Exercer as demais funções que lhe foremdelegadas. 

 
5.4 Órgãos de Apoio Administrativo 

 
Setores responsáveis pela gestão dos ambientes acadêmicos e pela 

execução das ações administrativas, para a viabilização das atividades 

acadêmicas desenvolvidas. 

 
5.4.1 Secretaria de Registro Acadêmico -SRCA 

 
A Secretaria é o órgão de apoio ao qual compete centralizar todo o 

movimento acadêmico e administrativo do Instituto de Formação Profissional e 

Superior da Escola de Governança Pública do Estado do Pará (ISEG/EGPA), 

dirigida por um Secretário designado pelo Diretor Geral da EGPA. 

 
O Secretário tem sob sua guarda toda a escrituração acadêmica, 

arquivos, prontuários dos alunos e demais assentamentos em arquivos fixados 

pela legislação vigente. 

 

 
5.4.2 Biblioteca 

 
O Instituto de Formação Profissional e Superior da Escola de Governança 

Pública do Estado do Pará (ISEG/EGPA) dispõe de uma Biblioteca 
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especializada, disponibilizada pela EGPA para uso do corpo docente e discente, 

sob a responsabilidade de profissional legalmente habilitado. 

 
A Biblioteca, organizada segundo os princípios internacionalmente aceitos 

da biblioteconomia, será regida por regulamento próprio. 

 
5.4.3 Laboratórios 

 
O Instituto de Formação Profissional e Superior da Escola de Governança 

Pública do Estado do Pará (ISEG/EGPA) dispõe de Laboratórios especializados 

para uso do corpo docente e discente, sob a responsabilidade de profissional 

legalmente habilitado. 

 
Os Laboratórios, organizados segundo os princípios das áreas 

respectivas, serão regidos por regulamento próprio. 

 
5.4.4 Demais Serviços 

 
Os serviços de manutenção, de limpeza, de portaria, de vigilância e 

segurança, de protocolo e expedição, além daqueles inerentes à gestão 

administrativa da Instituição, realizam-se sob a responsabilidade da EGPA. 
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6. CORPO SOCIAL 

 
6.1 Corpo Docente 

 
Como o presente processo objetiva o Credenciamento do ISEG/EGPA, ou 

seja, constitui ato regulatório que permitirá o funcionamento da Instituição de 

Ensino Superior, não conta o Instituto, ainda, com um corpo docente estruturado 

nos termos da legislação em vigor. 

 
Desta forma, nos mesmos moldes já concedidos a outras IES do Sistema 

Estadual de Ensino do Pará, deverá ser a IES agraciada com a concessão do 

prazo necessário à aprovação dos diplomas legais cabíveis, com vistas à 

definição dos critérios de seleção e ingresso dos docentes, obedecidos oos 

princípios dos concursos públicos. 

De conformidade com o Regimento da EGPA, o Corpo Docente do 

ISEG/EGPA será constituído de professores regularmente habilitados para a 

carreira do magistério na Educação Superior, nas áreas de interesse dos cursos 

mantidos, sendo sua carreira regulamentada pelo Plano de Carreira do 

ISEG/EGPA. 

 
O referido Plano de Carreira do ISEG/EGPA observará a legislação 

nacional aplicável, bem como abordará e disciplinará, no mínimo e 

necessariamente, os aspectos relativosa: 

 
 Valorização da titulação e critérios de progressãosalarial; 

 Valorização do tempo deserviço; 

 Regime deTrabalho; 

 Políticas de capacitação e de acompanhamento do trabalho 

docente; 

 Políticas de estímulo à produção científica, que valorize 

adequadamente o trabalho científico em equipe, envolvendo 

estudantes e professores, com repercussão no ensino e na 

extensão (de acordo com o já explanado no presentePDI); 

 Critérios de eventual substituição dedocentes. 
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Contudo, com vistas à viabilizar o início das atividades do ISEG/EGPA, na 

atual estrutura da EGPA encontra-se na sua Lei de Cargos, autorização para 

contratação de 12 Docentes Permanentes, aguardando concurso, durante o 

lapso temporal necessário à implementação dessas medidas (aprovação do 

Plano de Carreira e realização dos competentes concursos públicos inerentes 

ao preenchimento dos cargos docentes do ISEG/EGPA, apresenta-se a seguir o 

quadro docente que responsável pelo seu funcionamento durante a fase de 

transição: 

 

 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR DOCENTE TITULAÇÃO ÁREA 

Sociedade e Educação Rhoberta Santana de Araújo Doutora Educação 

Direitos Humanos e Direito da Criança Mary Ellen Costa Moraes Mestre Gestão Pública 

Introdução à Administração Carlos Antônio Silva Pinheiro Mestre Gestão 

Coaching e Relações Interpessoais Daniel Fernando Lima Martins Mestre Administração 

Fundamentos Teóricos sobre Secretaria 
Escolar Alda de Nazaré Carmona dos Santos Mestre Gestão e Desenvolvimento 

Metodologia da Pesquisa I – Conhecimento 
Científico Luciana Rodrigues Ferreira Doutora Educação 

Relações Interpessoais Ramon Ovidio de Barros Junior Mestre Administração 

Informática Básica Diego Hortêncio dos Santos Especialista Informática 

Educação e Sociedade Alvaisa Queiroz Calcagno Mestre Gestão e Desenvolvimento 

Competência Profissional do Secretário 
Escolar Alda de Nazaré Carmona dos Santos Mestre Gestão e Desenvolvimento 

Ética e Responsabilidade Social Lilian Ruth Dias de Castro Mestre Ciência da Educação 

Gestão da Informação na Administração 
Escolar: o atendimento ao público Luciana Rodrigues Ferreira Doutora Educação 

 

6.2 CorpoTécnico-Administrativo 
 

Quanto corpo técnico-administrativo, da EGPA que comporá também o 

ISEG/EGPA, devidamente auxiliado por sua entidade mantenedora, possui 

amplo quadro de pessoal com adequada formação e adequadas condições para 

o exercício de suas funções, nos termos a seguir demonstrado: 

 
 

CARGOS EM DAS 
 

OCUPADO 

Diretor Administrativo Financeiro 1 

Diretor de Des. de Prog. Estrat. em Governança Pública 1 

Diretor do Instituto de Formação Profissional e Superior 1 

Procurador chefe 1 

Chefe de Gabinete 1 
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Secretário de Gabinete 1 

Assessor 2 

Assessor Técnico I 3 

Cood. do Núcleo de Controle Interno 1 

Cood. do Núcleo de Captação de Recursos 1 

Cood. de Suporte Operacional 1 

Cood. do Centro de Des. de Competências de Habilidades Profissionais em Governança Pública 1 

Cood. do Núcleo de Planejamento 1 

Cood. de Gestão de Pessoas 1 

Cood. de Orçamento e Finanças 1 

Cood. de Programa de Valorização do Servidor 1 

Cood. do Núcleo de Comunicação Social 1 

Cood. da Biblioteca 1 

Cood. da Secretaria de Registro e Controle Acadêmico 1 

Cood. do Centro de Graduação e de Cursos Profissionalizantes 1 

Coordenador do Centro de Pós- Graduação 1 

Secretário de Diretoria 3 

Secretário de Coordenação 12 
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CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 
EXISTENTE 

 
OCUPADO 

AGUARDANDO 
PREENCHIMENTO POR 

CONCURSO 

E
X

IG
Ê

N
C

IA
 D

E
 H

A
B

IL
IT

A
Ç

Ã
O

 D
E

 C
U

R
S

O
 S

U
P

E
R

IO
R

 N
A

 Á
R

E
A

 D
E

 
A

T
U

A
Ç

Ã
O

 

TAF- ADMINISTRAÇÃO 6 2 4 

TAF- ARQUIVOLOGIA 2 0 2 

TAF- BIBLIOTECONOMIA 3 2 1 

TAF-CIÊNCIAS CONTÁBEIS 3 2 1 

TAF-CIÊNCIAS ECONÔMICAS 3 2 1 

TAF- PEDAGOGIA 7 4 3 

TAF-PSICOLOGIA 3 2 1 

TAF- SERVIÇO SOCIAL 2 2 0 

TAF- CIÊNCIAS SOCIAIS (REDUÇÃO) 2 2 0 

TGC-COMUNICAÇÃO SOCIAL, Habilitação em Jornalismo 1 0 1 

TGC-COMUNICAÇÃO SOCIAL, Habilitação em Publicidade e Propaganda 1 0 1 

TGC-EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 1 0 1 

TGC- DESIGN GRÁFICO 1 0 1 

TGI - ENGENHARIA CIVIL OU ARQUITETURA 1 1 0 

TGI - CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO PROCESSAMENTO DE DADOS 1 0 1 

TGI - ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO OU REDE DE COMPUTADORES 1 0 1 

TGI-SISTEMASDEINFORMAÇÃOOUTECNOLOGIAEMANÁLISEEDESENVOLVIMENTODESISTEMAS 1 0 1 

PROCURADOR AUTÁRQUICO E FUNDACIONAL 4 2 2 

N
iv

e
l 

M
é

di
o

 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 25 12 13 
ASSISTENTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA 4 1 3 

MOTORISTA 3 3 0 

 
SERVIDORES REDISTRIBUÍDOS, CEDIDOS OU EM CARGOS EM EXTINÇÃO 

CARGO QNTD. NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
Psicóloga 1 Superior 

Técnico A 1 Superior 

Técnico B 1 Superior 

Especialista em Educação 7 Superior 

Professor Classe II 1 Superior 

Procurador Autárquico 1 Superior 

Téc. em Gestão Ambiental-Direito 1 Superior 

Téc.doRegistroMercantil-Direito 1 Superior 

Sociólogo 1 Superior 

TGA-AGRONOMIA 1 Superior 

Téc.emGestãoPenitenciária-Psic 1 Superior 

Assistente Administrativo 4 Médio 

Auxiliar Técnico 1 Médio 

Agente Administrativo 5 Médio 

Escrevente Datilógrafo 1 Médio 

AUXILIAR OPERACIONAL 1 Fundamental 

Assessor I 1 Comissionado - C. Civil 
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7. INFRAESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS 
 

O ISEG/EGPA, em seu imóvel sede, localizado na Av. Nazaré, nº 871, 

bairro Nazaré, possui área total construída de 3.703 m², dispostas num terreno 

de área equivalente a 6.306 m², contando com as seguintes instalações para 

acolher ocurso: 

 

 Sala01:10,65x5,58-45alunos 
 sala02:10,61x4,66-52alunos 
 Sala03:10,60x6,79-54alunos 
 Sala04:9,72x4,75-50alunos 
 Sala05:9,78x4,79-45alunos 
 Sala06:9,73x4,83-50alunos 
 Sala07:7,65x4,88-45alunos 
 sala08:9,74x4,73-45alunos 
 LaboratóriodeInformática:9,79x487-25alunos 
 Biblioteca:7,84x6,73-25alunos 
 Auditório: 9,09x13,59: 100participantes 
 Banheiro masculino:4 
 Banheiro feminino 4 
 Banheiro portadores de necessidades especiais:2 
 Estacionamento com144vagas,conforme descrito: 

o Motos: 20Vagas 
o Deficientes: 2Vagas 
o Idosos: 2Vagas 
o Carros: 120Vagas 
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DESCRITVO DOS PRINCIPAIS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 
 

SALA DE AULA / MOBILIÁRIO 
 
 
 
 
 

SALAS DE AULA 

MÓVEL QUANTIDADE 

CARTEIRAS 650 

INSTALAÇÕES 0 

QUADRO MAGNÉTICO 08 

QUADRO AVISO CORTIÇA 08 

REFRIGERAÇÃO 08 

MESA PROFESSOR 08 

CADEIRA PROFESSOR 08 

CONJUNTO DATA SHOW 08 
 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA / MOBILIÁRIO 
 
 
 
 
 
 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

MÓVEL QUANTIDADE 

MESA PROFESSOR 01 

CADEIRA PROFESSOR 01 

ARMÁRIO 01 

ESTÇÕES DE TRABALHO 25 

CADEIRA ALUNO 25 

REFRIGERAÇÃO 2 

TELA DE PROJEÇÃO MANUAL 01 

QUADRO MAGNÉTICO 01 

DATA SHOW 01 

QUADRO AVISO 01 
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SALAS DE DIREÇÃO E COORDENAÇÃO 
 
 
 

SALAS 

MÓVEL QUANTIDADE 

MESA DE TRABALHO 10 

CADEIRAS 20 

POLTRONAS DE ESPERA 8 

REFRIGERAÇÃO 4 

MESA DE REUNIÃO 01 
 

SALA DOS PROFESSORES / MOBILIÁRIO 
 
 
 

SALA DOS PROFESSORES 

MÓVEL QUANTIDADE 

MESA PARA REUNIÃO 1 

CADEIRAS 12 

ARMÁRIO (ESCANINHO) 10 

MOBILIÁRIO COMPUTADOR 4 

REFRIGERAÇÃO 1 

BEBEDOURO 1 
 

AUDITÓRIO 
 
 
 

AUDITÓRIO 

MÓVEL QUANTIDADE 

MESA DE REUNIÃO 01 

CADEIRAS 10 

POLTRONAS 100 

REFRIGERAÇÃO 02 

DATA SHOW 01 

TELA 01 
 
 
 

7.1 Biblioteca 
 

Nos termos do que já foi explanado no presente PDI, o ISEG já dispõe de 

uma biblioteca, dimensionado de conformidade com a metragem consignada no 

item anterior. No que se refere ao acervo, além do já existente, a expansão 

prevista para atendimento das demandas do curso ocorrerá de conformidade 

com o demonstrativo na tabela aseguir: 
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ACERVO 
 

ANO 
ACERVO EXISTENTE 

 

NºDETÍTULOSAADQUIRIR 
Tipo do material Quant. exemplares 

 
 

2018 

Livros 2496 240 
Audiovisual 65 6 

Folhetos 182 10 

Trabalhos acadêmicos 22 10 

 

2019 

Livros 2736 240 
Audiovisual 71 6 
Folhetos 192 10 

Trabalhos acadêmicos 32 10 
 

2020 

Livros 2976 240 
Audiovisual 77 6 
Folhetos 202 10 

Trabalhos acadêmicos 42 10 
 

2021 

Livros 3216 240 
Audiovisual 83 6 
Folhetos 212 10 

Trabalhos acadêmicos 52 10 
 

2022 

Livros 3456  
Audiovisual 89 
Folhetos 222 

Trabalhos acadêmicos 62 

 TOTALACERVO  3.829 
 

 

Além dos livros previstos para a composição do acervo, será ele também 

integrado, dentro outras fontes de consulta mais genérica, por periódicos 

especializados (físicos e digitais). 

 
Finalmente, cumpre esclarecer que a Biblioteca é informatizada e conta 

com sistema de gestão de acervo (controle do acervo, bem como de 

empréstimos e consultas dos usuários). 

 
7.1.1 Políticas de Expansão do Acervo 

 
Além da aquisição de todos os títulos mencionados na bibliografia dos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos, a Política de formação e desenvolvimento do 

acervo toma por base determinados parâmetros para dar consistência e 

equilíbrio à coleção, dimensionando seu perfil, objetivos eespecialização. 

 
Para que esta política ofereça normas e diretrizes gerais, é primordial o 

conhecimento da comunidade, que se estabelece a partir dos seguintes dados: 

 
 Curso ministrado e número dealunos; 
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 Usuários reais: alunos de graduação, professores efuncionários; 

 Usuários potenciais: alunos de outras unidades em cursos interdisciplinares, 

professoresvisitantes; 

 Pesquisadores de outras entidades, atendimento a outras instituições e 

outros. 

 
As políticas de seleção e aquisição visam possibilitar a aquisição de 

materiais de maneira clara, objetiva e sem desperdícios, afinada com os 

interesses da instituição. Seus principais objetivos são: 

 
 Permitir o crescimento racional e equilibrado do acervo nas áreas de 

atuação dainstituição; 

 Identificar os elementos adequados à formação daseleção; 

 Determinar critérios para duplicação detítulo; 

 Incrementar os programascooperativos; 

 Estabelecer prioridades de aquisição dematerial. 

 
A formação do acervo deve ser constituída por meio de uma política de 

aquisição compatível com os recursos orçamentários da instituição, devendo, 

ainda, priorizar a aquisição de diferentes tipos de materiais, tais como: obras de 

referências, livros, periódicos, vídeos, CD-Rom e outros. 

 
A primeira subdivisão para estabelecer este critério é o assunto, ou seja, 

a temática do acervo. Para isso, é imprescindível que os critérios observem 

atentamente quatro pontos: assunto, cliente, documento e preço. 

 
Quanto à formação de acervo, o material bibliográfico e audiovisual deve 

ser rigorosamente selecionado, observando os seguintes critérios: 

 
 Adequação do material aos objetivos e níveis educacionais dainstituição; 

 Ediçãoatualizada; 

 Relevância do autor e/ou editor para oassunto; 

 Citação do título em bibliografias, catálogos eíndices; 

 Preço acessível; 

 Línguaacessível; 

 Números de usuáriospotenciais. 
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Estes critérios servem para nortear o trabalho de parceria do corpo 

docente e bibliotecário, pois cabe ao conjunto a responsabilidade pela seleção e 

formação adequada doacervo. 

 
Devido às limitações orçamentárias e à grande quantidade de 

documentos produzidos, torna-se impossível para qualquer biblioteca 

universitária adquirir todo o material bibliográfico disponível no mercado editorial. 

Sendo assim, a Biblioteca estabelece as seguintes prioridades para aquisição de 

materialbibliográfico: 

 
 Obras que integram a bibliografia básica e complementar 

constante dos projetos dos cursosmantidos; 

 Outras obras que sejam de interesse para os cursos de 

graduação epós-graduação; 

 Assinatura de periódicos relacionados aos cursos existentes, 

mediante indicação dosdocentes; 

 Materiais de suporte técnico para o desenvolvimento de 

pesquisas vinculadas àInstituição. 

 
Serão utilizadas as seguintes fontes de informação: 

 
 Bibliografiasespecializadas; 

 Catálogos e índices temáticos; 

 Sugestões deusuários. 

 
Os materiais recebidos como doações serão submetidos aos mesmos 

critérios aplicados ao material comprado. Não serão adicionados novos títulos 

e/ou volumes ao acervo somente porque foram recebidos de forma gratuita. 

 
Quanto às doações recebidas, a Biblioteca poderá delas dispor da 

seguinte maneira: 

 
 Incorporá-la aoacervo; 

 Doá-las e/ou permutá-las com outrasinstituições; 

 Descartá-las. 
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Os materiais desaparecidos não serão repostos automaticamente. A 

reposição deverá ser baseada nos seguintes critérios: 

 
 Demanda dotítulo; 

 Número de exemplaresexistentes; 

 Relevância do título para aárea; 

 Existência de outro título maisatualizado. 

 
A avaliação sistemática da coleção deve ser entendida como o processo 

utilizado para se determinar o valor e a adequação da coleção, em função dos 

objetivos da Biblioteca e da própria Instituição, possibilitando traçar diretrizes 

quanto à aquisição, à acessibilidade e ao descarte. 

 
A Biblioteca deverá proceder à avaliação do seu acervo uma vez cada 5 

(cinco) anos, sendo empregados métodos quantitativos e qualitativos, cujos 

resultados serão comparados e analisados, assegurando o alcance dos objetivos 

da avaliação da coleção. 

 
Na avaliação do acervo da Biblioteca, serão utilizados os seguintes 

critérios: 

 
 Materiais proporcionalmente pertinentes aos cursosoferecidos; 

 Comparação das coleções com listas, catálogos e Bibliografias 

recomendadas e/ouadotadas; 

 Sugestões dosusuários. 

 
No caso de periódicos, a avaliação pode ser feita a cada 2 (dois) anos, 

com o objetivo de colher subsídios para a tomada de decisões quanto ao(à): 

 
 Cancelamento de títulos que já não atendem às suasnecessidades; 

 Inclusão de novos títulos necessários para o desenvolvimento do 

conteúdo programático e/ouatualização; 

 Manutenção dos títulos jáadquiridos. 
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ANEXO I - ACESSIBILIDADE E ATENDIMENTO PRIORITÁRIO ÀS 
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

 
 

REQUISITOS LEGAIS 
DISPONIBILIDADE 

SIM NÃO 

I. sala de apoio pedagógico específico, coordenado por professor 
especializado, visando trabalhar as necessidades específicas dos 
alunos relacionadas às habilidades cognitivas, sensoriais, 
motoras, afetivo-emocionais, sociais e outras que culminemcom 
o progresso do educando em sua formação pessoal e cidadã. 

 

 
X 

 

II. sala de Recursos Multifuncionais, espaço pedagógico para 
atendimento múltiplo, correlato com a natureza das necessidades 
educacionais especiais do alunado, complementando e/ou 
suplementando o processo de 
escolarizaçãorealizadoemclassesdoensinocomum,devendo 
ser ofertado preferentemente em horário oposto ao da classe 
comum. 

 
 
 

X 

 

IV. professores-intérpretes das linguagens e códigos aplicáveis, 
professores especializados para apoiar alunos surdos, surdos 
cegos e cegos, na classe comum. 

 
X 

 

V. guia-intérprete e instrutor mediador, profissionais que mediam 
a locomoção e a comunicação do aluno surdo cego. 

 
X 

VI. possui acesso irrestrito a 100% das instalações escolares às 
pessoas com mobilidade restrita. 

X 
 

EQUIPE ESPECIALIZADA RESPONSÁVEL PELO APOIO E 
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO AOS ALUNOS COM 
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

 
Qualificação Quantidade 

Pedagogos 4 

Psicólogos 2 

Intérpretes - Libras 1 

 
EQUIPAMENTOS DE SUPORTE PARA APOIO AOS ALUNOS 
COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

 
Para atendimento as demandas da inclusão, exigida na lei 9.394/96 art. 58. A Escola 

de Governança Pública do Estado do Pará, está com projeto de adequação física e 

pedagógica no ano de 2018-2019, a fim de cumprir sua missão junto a sociedade de 

promover acesso a todo cidadão brasileiro o direito subjetivo a educação. 
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ANEXO II - DESCRITIVO DO SISTEMA ACADÊMICO - ESCOLA 
DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ-EGPA 

 
Segue anexo estudo de modelo conceitual e escopo de funcionalidades a serem 

acrescidas no sistema de gestão SGC por ocasião da implantação de uma Secretaria 
Acadêmicana EGPA: 

 

 MODELOCONCEITUAL  
 

 COMPETÊNCIAS  ADMINISTRATIVAS 
 

À Secretaria Acadêmicacompete: 
1. Organizar e manter atualizada a pasta Individual do Aluno que contêm todos 

os arquivos de documentos discentes entregues à Instituição; 
2. Receber protocolos acadêmicos referentes às solicitações discentes; 
3. Dar andamento às solicitações discentes; 
4. Emitir documentação referente ao histórico acadêmica do aluno; 
5. Manter atualizado o Sistema Acadêmico; 
6. Responder aos Censos da Educação Superior; 
7. Expedir Históricos, Atestados, Diplomas, Certificados e outros documentos aos alunos. 

 

 ORGANOGRAMADASECRETARIAACADÊMICA 
A Secretaria Acadêmica estará ligada a Direção de Ensino, tendo a figurado(a) 
Secretário(a) como coordenador das competências administrativas do 
setor,subdividindo-se em: 

 Setor de Matrículas e DocumentaçãoEscolar; 
 Setor de Gestão Acadêmica; 
 Unidade de Protocolo 
 Setor arquivo 

 

 ESCOPO DE FUNCIONALIDADES  
 

 GESTÃO DEDOCUMENTOS 
 

1. Protocolos; 
2. Relatórios referentes aos Processos Seletivos; 
3. Documentação dos Alunos; 
4. Calendário Acadêmico- Estabelece o período de aulas, solicitação de cancelamento, 

reabertura de matrículaetc; 
5. Abertura de turmas(Solicitação realizada pelos Coordenadores de Curso no início 

do períodoletivo); 
6. Controle de Dependências e Adaptações (Solicitação realizada pelos Coordenadores de 

Curso no início do período letivo); 
7. Matrizes Curriculares e Planos de Cursos (Fornecidos pelas 

Coordenações)- Documento onde constam todas as unidades curriculares e 
carga horária do curso. 

8. Atas de formaturas; 
9. Documentos referentes à Colação de Grau; 
10. Resoluções, portarias, leis, entre outros documentos referentes a instituição. 
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GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS (SERVIÇOSONLINE) 
 

1. PROCESSO DE REGISTRO ACADÊMICO 
o conferência(comchecklist) e digitalização da documentação solicitada 

no Edital do Processo Seletivo correspondente aos seguintes itens: 
 Cópia autenticada(oufotocópiaeoriginal) do Histórico escolar do 

Ensino Médio 
 Cópiaa utenticada(oufotocópiaeoriginal)doRG 
 Cópia autenticada(oufotocópiaeoriginal)doCPF 
 Cópia autenticada(oufotocópiaeoriginal) doTítulo Eleitoral 
 Cópia autenticada(oufotocópiaeoriginal)daCertidão de nascimento 

ou casamento 
 Certidão de Quitação das Obrigações Eleitorais(www.tse.gov.br) 
 Comprovante de quitação com o serviço militar(candidatosdosexo 

masculino maiores de18anos) 
 Cópia do comprovante de endereço 
 02 fotos3X4 

2. REMATRÍCULA 
3. ABANDONO DECURSO 
4. DECLARAÇÃO DEMATRÍCULA 
5. EMISSÃO E ATUALIZAÇÃO DO DIÁRIO DE CLASSE 
6. REGISTRO E CONTROLE DE DEPENDÊNCIA DE UNIDADE CURRICULAR 
7. REPOSIÇÃO DE AVALIAÇÃO 
8. RETIFICAÇÃO DE CONCEITO OU FREQUÊNCIA 
9. APROVEITAMENTO DE ESTUDOS ANTERIORES 
10. AFASTAMENTO 
11. TRANSFERÊNCIA 
12. HISTÓRICO ESCOLAR 
13. TRANCAMENTO DECURSO 
14. DESTRANCAMENTO 
15. CANCELAMENTO DEMATRÍCULA 
16. REGISTRO E CONTROLE DE CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU 

o COLAÇÃO DE GRAU SOLENE 
o COLAÇÃO DE GRAU SEM SOLENIDADE 

17. DIPLOMA 
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ANEXO III – ORGANOGRAMA 

 

 


