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EGP NOTÍCIAS
Congresso de Gestão Pública 2013 reúne gestores e especialistas

Prodeg-M capacita servidores e 
gestores municipais de todo o Ceará

PDG visa desenvolver e formar gestores nos diferentes 
níveis da gestão

Ao todo, 546 congressistas participaram do evento, entre gestores e servidores públicos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, acadêmicos, pesquisadores, estudantes entre 
outros. Pág. 03

Entre outras autoridades, estiveram presentes na solenidade de encerramento o pres. do 
TCM-CE, cons. Fco. de Paula Rocha Aguiar; do sec. da Seplag, Eduardo Diogo; o 
presidente do Ideci, Júlio César C. Lima; o 1º vice-presidente da AL-CE, Tim Gomes; o 
ouvidor-geral do MP-CE, José Valdo Silva; e o pref. de Fortaleza, Roberto Cláudio. Pág. 04

O Programa de Desenvolvimento e Formação Gerencial tem como objetivo geral 
desenvolver competências essenciais dos gestores, de modo a subsidiar ganhos de 
eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas. No primeiro semestre de 2014, 
participarão das ações do programa os gestores da alta gerência. Pág. 04.

I Encontro Nordestino proporcionou 
integração entre as Escolas de Governo

O I Encontro Nordestino de Escolas de Governo teve como 
objetivo partilhar experiências, estabelecer novas parcerias e 
definir metas entre as 18 instituições participantes. Pág. 04

EGP-CE em Números

O EGP Notícias apresenta o número de servidores 
atendidos em 2013 com os cursos e oficinas; 
encontros, seminários e palestras; escolarização 
básica (Ensino Fundamental e Médio); afastamento 
para pós-graduação; financiamento para pós-
graduação; e convênios, graduação e pós-
graduação. Pág. 02

Semana do Servidor 2013 proporcionou 
diversas atividades

A Semana do Servidor Público Estadual 2013 iniciou em 20 de 
outubro com a realização da Corrida do Servidor na av. Beira 
Mar e encerrou-se no dia 25 com a Festa do Servidor. Pág. 04

Diretora da EGP-CE faz uma 
retrospectiva das ações de 2013

Na Palavra da Diretora, a gestora da Escola de 
Gestão Pública do Estado do Ceará (EGP-CE), Lena 
Lobo Neiva, fala entre outros assuntos, sobre as 
realizações da instituição ao longo dos últimos anos, 
das parcerias com os poderes  Legislativo e Judiciário 
e da importância do trabalho em rede com as Escolas 
de Governo Estadual e Nacional, articulando-se com 
as Escolas de Governo do Nordeste. Pág 02

FOTO: GABRIELLE SANDES



twitter.com/egpce

www.egp.ce.gov.br

É
 com satisfação que fazemos chegar até você o último 
número do informativo EGP Notícias do ano de 2013, 
que noticia alguns acontecimentos e realizações da 

Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGP-CE), 
durante o último trimestre desse ano.
 A EGP-CE, enquanto espaço de formação, 
capacitação, busca, produção e intercâmbio de saberes em 
gestão pública, vem consolidando-se como política pública, 
desde sua criação em 2009, por meio de suas realizações, que 
geram amadurecimento, conquistas e crescimento para além 
dos números apresentados ano a ano.

 Esse amadurecimento, crescimento e consolidação da EGP-CE como 
política pública vem acontecendo, gradual e progressivamente, quando:
 Trabalha sistêmica e intersetorialmente com o apoio de todas as instituições do 

Poder Executivo Estadual, por meio do Grupo Técnico de Gestão de 
Desenvolvimento de Pessoas (GTDEP);

 Potencializa possibilidades em parcerias “extra muros” com os demais Poderes 
(Legislativo, Judiciário), com o Ministério Público, com as outras esferas de 
governo – federal e municipal, com as Redes Estadual e Nacional de Escolas de 
Governo, articulando-se com as Escolas de Governo do Nordeste;

 Interioriza suas ações com o Programa de Desenvolvimento da Gestão 
Municipal (Prodeg);

 Promove eventos de grande porte, como o Congresso de Gestão Pública;
 Desenvolve o Programa de Desenvolvimento e Formação Gerencial, para os 

níveis de básica, média e alta gerência.
 As conquistas vêm por consequência! Além de cinco prêmios recebidos 
em 2012 [Prêmio Ser Humano da ABRH – Nacional, Faixa Ouro no Prêmio Ceará 
Gestão Pública (250 pontos), Comenda da Controladoria Geral do Estado (CGE-
CE), Comenda do Programa de Ação Integrada para o Aposentado (PAI) e 
Comenda do Núcleo Gespública Ceará], no ano de 2013, houve uma conquista 
muito importante que foi a Faixa Bronze no Prêmio Ceará Gestão Pública (500 
pontos).
 Em constante reflexão sobre nossos limites e possibilidades, perseguindo 
superações, contando com o apoio de todos os que vislumbram o aperfeiçoamento 
de práticas na gestão pública, a prestação de melhores serviços  ao cidadão e a 
melhor qualidade de vida da sociedade, continuemos juntos essa construção.
 
Filomena Maria Lobo Neiva Santos (Lena Neiva)
Diretora da Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGP-CE)

EGP em Números

A experiência do Congresso 
de Gestão Pública 2013

A r e a l i z a ç ã o  d o 
Congresso de Gestão 
Pública 2013 foi um 

momento rico, resultante de um 
trabalho de equipe e parcerias. 
O tema geral  “Olhares  e 
Es t r a t ég ias :  uma  Ges tão 
Pública para a Sociedade”, bem 
como temas dos relatos de 
e x p e r i ê n c i a  e  m e s a s  d e 

discussão, foi resultado de um encontro com a Rede 
Estadual de Escolas de Governo, ocasião em que 
refletimos sobre diversas temáticas, objetivando tornar 
o congresso um momento de reflexão significativa. 
Quanto a equipe de trabalho, destaco o compromisso, 
empenho e a motivação de fazer o melhor.
 O congresso representou um espaço plural de 
participação e discussão, pois tivemos congressistas do 
setor público, das diferentes esferas e poderes, de 
diversos municípios do estado do Ceará e de diversos 
estados do Brasil, bem como a participação do setor 
privado. O evento gerou uma responsabilidade 
integrada e mútua entre governo e sociedade, no que diz 
respeito ao debate da gestão pública, além de projetar o 
nosso estado cenário nacional.
 A Escola de Gestão de Pública do Estado do 
Ceará, responsável pela coordenação deste evento, 
cumpre seu objetivo, de ser um espaço de fomento a 
troca de conhecimentos e experiências em gestão 
pública, com o sentimento de dever cumprido, pois os 
congressistas avaliaram o evento como ótimo, mas 
tivemos lições aprendidas que resultaram em 
aprendizagem e a perspectiva de melhorarmos cada a 
cada ano.

Flora Maria Carneiro Teles
Coordenadora Pedagógica da EGP-CE
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PROGRAMA AÇÃO ATENDIMENTOS 

 
 
 

Formação 

Cursos e Oficinas 11.004 

Encontros, Seminários e Palestras 2.511 

Escolarização Básica (Ensino Fundamental e Médio) 140 

Afastamento para Pós-Graduação 287 

Financiamento para Pós-Graduação 89 

Convênios para Graduação e Pós-Graduação 284 

TOTAL 14.315 
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Os frutos de uma gestão que foca na formação 
e qualidade de vida do servidor



Congresso de Gestão Pública discutiu ações práticas na Administração Pública

Programação abordou temas de relevância 
para o público

 quarta edição do Congresso de Gestão Pública abordou na Apalestra magna de abertura o tema “Sociedade e Gestão 
Pública: Desafios para uma governança”, proferida pelo 

secretário do Planejamento e Gestão Eduardo Diogo. O assessor de 
Planejamento e Modernização do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão da Presidência da República, Esaú Mendes 
Siqueira, apresentou e discutiu com os participantes a questão da 
gestão pública de excelência, encerrando as atividades do primeiro 
dia do evento. Na manhã do dia 28 de novembro, os congressistas se 
reuniram mais uma vez para acompanharem e absorverem os 
conhecimentos e vivências apresentados na palestra magna 
ministrada pelo professor da Fundação Dom Cabral (MG) e ex-
ministro do Trabalho (1995-1998) e do Planejamento e Orçamento 
(1998-1999), Paulo de Tarso, que teve como tema “Gestão Pública 
Contemporânea: das raízes de sua formação aos desafios de hoje”. O 
congresso ainda proporcionou aos participantes conferirem a 
exposição de relatos de experiências compartilhados por gestores e 
especialistas na área e mesas de discussões com temáticas variadas.

EGP-CE conquista bronze no Prêmio 
Ceará Gestão Pública

 

A solenidade de entrega do Prêmio Ceará Gestão Pública 
2013 aconteceu no dia 27 de novembro no Centro de 
Eventos do Ceará, onde foram reconhecidas 

instituições que evidenciaram melhoria gerencial rumo à 
inovação, redução de custos, qualidade dos serviços prestados e 
satisfação do cidadão. A avaliação baseou-se no Modelo de 
Excelência em Gestão Pública (MEGP) nos instrumentos 500 e 
250 pontos. A Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará 
(EGP-CE) conquistou a faixa bronze da categoria 500 pontos, 
juntamente com a Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará 
(EAMCE) e o Hospital de Saúde Mental de Messejana Professor 
Frota Pinto. Ao todo, 15 instituições foram reconhecidas com 
faixas e troféus de ouro, prata e bronze. A coordenadora do 
Prêmio, Silvia Kataoka, parabenizou as instituições premiadas 
pela contribuição para a gestão pública. “O serviço público pode 
sempre melhorar, só depende de cada um de nós, servidores. As 
instituições que se destacaram aqui hoje são exemplo disso”, 
finalizou.

CONGRESSO EM PAUTA
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A Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGP-CE) 
realizou entre os dias 27 e 28 de novembro, no Centro de 
Eventos do Ceará, o Congresso de Gestão Pública 2013, cujo 

tema geral tema geral foi “Olhares e Estratégias: uma Gestão Pública 
para a Sociedade”. O evento contou com a participação de 546 
congressistas do Ceará e outros estados brasileiros, entre autoridades, 
gestores e servidores públicos dos três poderes, acadêmicos, 
pesquisadores, estudantes entre outros. A programação foi encerrada 
com a apresentação da palestra intitulada “Motivação: O Verdadeiro 
Sucesso”, proferida pelo ator Edmilson Filho, protagonista do filme 
Cine Holliúdy. A diretora da EGP-CE, Lena Lobo Neiva, agradeceu a 
participação dos congressistas e enfatizou a importância da realização 
do evento, que teve a intenção de proporcionar a discussão e a 
socialização de informações, conhecimentos e experiências exitosas 
em gestão pública. Com a realização destas ações, segundo ela, a 
intenção é fazer com que o servidor e o gestor cearenses sejam 
qualificados e melhorem cada dia mais.

Prof. Paulo de Tarso ministra palestra magna no segundo dia de atividades do Congresso

Sanfoneiro Lucas Souza toca para o público presente Secretário Eduardo Diogo faz a abertura do Congresso Ator Edmilson Filho fala sobre motivação na palestra final

Gestores e especialistas debatem tema em Mesa de Discussão Diretora Lena Lobo Neiva recebe o Prêmio em nome da EGP-CE



Prodeg-M encerra fase de lançamento em Fortaleza

O último encontro regional de lançamento do Programa 
de Desenvolvimento da Gestão Pública para os 
Municípios (Prodeg-M) aconteceu no dia 09 de 

dezembro no auditório da Universidade do Parlamento 
Cearenses (Unipace). Cerca de 200 pessoas participaram da 
solenidade de abertura, entre autoridades, servidores e 
gestores do Executivo e Legislativo e representantes da 
sociedade civil. Ao todo, 118 servidores públicos municipais 
foram certificados com minicurso Captação de Recursos, 
totalizando 2.291 servidores atendidos em todo o estado. Com 
o encontro regional realizado em Fortaleza, encerra-se a série 
dos eventos de lançamento, alcançando os 184 municípios 
cearenses. O programa é fruto de uma parceria entre a Seplag, 
por meio da EGP-CE; a Secretaria das Cidades, por meio do 
Ideci; o TCM-CE; a Assembleia Legislativa do Estado do 
Ceará (AL-CE), por meio da Unipace; e o Programa Nacional 
de Gestão Pública e Desburocratização (Gespública).

 Programa de Desenvolvimento e Formação Gerencial O(PDG) foi lançado no dia 05 de novembro no Hotel Gran 
Marquise, em Fortaleza (CE). Na ocasião, deu-se início 

às aulas da primeira turma do curso “Gestão Pública 
Contemporânea”, que integra o programa e é voltado para a 
gerência básica do Poder Executivo Estadual. De 18 a 21 de 
novembro, aconteceram as aulas da segunda turma do curso, que 
tem carga horária igual a 32h/a. O PDG ainda contempla a 
realização do curso de “Gestão Pública por Resultados” (40h/a), 
destinado à alta e média gerência. As aulas direcionadas a este 
grupo de gestores estão previstas para acontecerem no primeiro 
semestre de 2014.  “O programa é um investimento na formação 
dos servidores públicos estaduais a fim de que desenvolvam 
conhecimento, habilidades e atitudes de um gestor público, além 
de estarmos trabalhando com a gestão do conhecimento”, 
afirmou a diretora da EGP-CE, Lena Lobo Neiva. O programa é 
uma iniciativa da EGP-CE, em parceria com a Fundação Dom 
Cabral (FDC), e tem como objetivo geral desenvolver 
competências essenciais dos gestores, de modo a subsidiar 
ganhos de eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas.

EGP-CE lança Programa de Desenvolvimento
e Formação Gerencial

 Rede Estadual de Escolas de Governo realizou nos Adias 26 e 27 de setembro no auditório da 
Universidade do Parlamento Cearense (Unipace) o I 

Encontro Nordestino de Escolas de Governo. O evento teve 
como objetivo partilhar experiências, estabelecer novas 
parcerias e definir metas entre as 18 instituições 
participantes. Na abertura, o assessor da presidência da 
Escola Nacional de Administração Pública (Enap), Ciro 
Campos Christo Fernandes, ministrou palestra que teve 
como tema “O Papel das Escolas de Governo”. A 
programação contou ainda com atividade vivencial e 
apresentação das Escolas de Governo, uma Mesa de 
Discussão para debater o tema “Trabalhando em Redes: 
Avanços e Dificuldades”, além de exibições artísticas. A 
Rede Estadual de Escolas de Governo do Ceará é uma 
estratégia de articulação, troca de experiências, debates 
coletivos e construção de conhecimento, com vista a 
implantação e aprimoramento das políticas de formação e 
educação permanente para os trabalhadores do serviço 
público.

Rede de Escolas promove I Encontro
 Nordestino de Escolas de Governo

Festa encerra programação da 
Semana do Servidor

A Semana Estadual do Servidor Público 2013 encerrou as atividades no 
dia 25 de outubro com o desfile e anúncio dos vencedores do Concurso 
de Beleza e a apresentação de banda regional. O evento aconteceu no 

estacionamento do Centro de Convivência do Servidor Público, no Cambeba, e 
contou com a presença de autoridades, celebridades, da comunidade e das 
torcidas dos representantes dos órgãos no desfile. Na ocasião, foi conhecida a 
Miss Servidora, a Miss Master, a Miss Plus Size e o Mister Servidor 2013. As 
ações da Semana do Servidor são realizadas anualmente como uma forma de 
valorizar aquele que contribui com o serviço público, revelando e estimulando 
seus talentos, criatividade, expressão artística e cultura. A programação contou 
ainda com a realização da Corrida do Servidor, Mostra de Talentos, Campanha 

Preventiva Educativa de Saúde, Feira das Artes, outorga da Medalha e Prêmio do Mérito Funcional, Mostra de Talentos, Caminhão do 
Cidadão e Campanha de Doação de Sangue. O evento teve a organização da Seplag, por meio da EGP-CE, em parceria com a Sesporte, 
STDS, Secult, do Issec, do Hemoce e Casa Civil. Em 2013, as atividades foram realizadas no período de 20 a 25 de outubro.
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Prefeito Roberto Cláudio, diretora Lena Lobo Neiva e o pres. do TCM-CE, Fco. Aguiar

Diretora da EGP-CE e o representante da FDC, Valdemar Barros Filho Representantes das Escolas de Governo na abertura do Encontro

Bárbara Nepomuceno, da Secult, foi escolhida a Miss Servidora
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