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Palavra do Diretor

Ao assumir a Direção da Escola Superior da Magistratura do Ceará, evidenciei
em meu discurso de posse que faria uma administração pautada no diálogo e na
parceria, o que procurei colocar em prática, com desvelo e de forma diuturna, durante
o intervalo de pouco mais de um ano no qual estive à frente dessa casa do saber
jurídico.
Dentro desse espírito de diálogo e cooperação, logo no início da gestão, reunime com os ex-Diretores e ex-Coordenadores, com a finalidade de ouvir sugestões
para o aperfeiçoamento das atividades administrativas e pedagógicas da Instituição.
A formação e o aperfeiçoamento contínuo de magistrados e servidores da
Justiça estadual foram igualmente metas das quais não me afastei um milímetro,
tendo logrado êxitos e plantado sementes que ecoarão no futuro da magistratura do
Estado.
Refiro-me, sobretudo, à implantação do primeiro Mestrado da Esmec, em
parceria com a Universidade Estadual do Ceará (Uece), um sonho há muito
acalentado por Diretores que me antecederam nessa Escola. O Curso foi iniciado em
março deste ano, beneficiando 40 alunos, dentre magistrados, membros do Ministério
Público e outros profissionais do Direito.
Através deste curso de excelência, que goza de conceito 5 perante a
Capes/MEC, nossos mestrandos têm a oportunidade de aprofundar seus
conhecimentos em planejamento e políticas públicas, os quais levarão para o seu
cotidiano de trabalho, redundando em benefícios inestimáveis à Justiça do Ceará.
Após alguns anos sem que a Esmec ofertasse cursos de pós-graduação lato
sensu, em minha gestão retomei os cursos de Especialização, ofertando 180 vagas
para magistrados e outros operadores do Direito, distribuídas em três áreas essenciais

ao Judiciário cearense: Direito e Processo Constitucional, Processo Civil e Gestão do
Processo, além de Processo Penal.
Outra ação de grande importância para a Esmec foi o credenciamento, junto à
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), do V
Curso de Formação Inicial para Magistrados, nos moldes do projeto elaborado em
nossa gestão e aprovado sem ressalvas pelo Conselho Superior da Enfam, tudo de
acordo com as diretrizes pedagógicas e atos normativos da Escola Nacional. Deste
curso de formação inicial de magistrados, já foi ofertada a primeira etapa, que
consistiu no Módulo Nacional, com 41 h/a, ministrado de 11 a 14 de abril de 2016
por professores formadores da própria Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), na sede da Esmec. Para este módulo
nacional do curso de formação inicial de juízes, além dos renomados magistrados que
o ministraram, estiveram na Esmec prestigiando a abertura do Curso o ministro
Humberto Martins (STJ), Diretor-Geral da Enfam e seu Secretário-Geral,
desembargador Fernando Cerqueira. Cumpre ressaltar que a execução das etapas
subsequentes do referido curso, correspondendo a 480 h/a exigidas pela Enfam e
constantes do projeto originalmente aprovado, com a ministração dos módulos
teóricos e práticos, ficará a cargo daqueles que me sucederão, aos quais compete
ofertar o referido curso dentro do prazo de credenciamento, já que sua conclusão com
frequência e aproveitamento constitui condição sine qua non para o vitaliciamento
dos magistrados empossados em 2016, nos termos do que dispõe o art. 93, IV da
Constituição Federal.
A Escola ofertou ainda vários cursos de aperfeiçoamento, sozinha e em
parceria, tanto na modalidade presencial quanto a distância; além de seminários,
palestras e eventos culturais, com destaque para o Ciclo de Palestras sobre o novo
Código de Processo Civil, que em quatro edições teve mais de quatro mil pessoas
inscritas e buscou familiarizar magistrados e outros públicos com as novidades
advindas do novo CPC. Em nosso auditório, que ficou reduzido para tantos que a ele
acorreram a fim de prestigiar o evento, atuaram como palestrantes ministros de
tribunais superiores, desembargadores, juízes, professores e doutrinadores de renome
nacional e internacional, sendo todas as palestras filmadas e disponibilizadas na
íntegra no site da própria Esmec, que foi inteiramente reformulado para tornar-se
mais acessível, no qual foram disponibilizados vários cursos na modalidade ensino à
distância, desenvolvidos pela Esmec ou por instituições parceiras.
Minha preocupação estendeu-se também ao campo das artes (com a
implantação do I Fórum Cultural da Esmec, evento no qual ocorreu exposição de
grandes artistas plásticos). No que concerne à responsabilidade socioambiental,
ofertamos cursos/palestras para a comunidade, realizamos campanha de doação de

material reciclável e promovemos casamento coletivo, levando outros benefícios para
as comunidades do entorno da Escola, como a plantação de mudas de árvores nativas
na Praça da Justiça ao redor da Esmec, além do apoio e incentivo aos moradores nos
esforços para a instalação de Ecoponto pela Prefeitura Municipal de Fortaleza.
Busquei também modernizar a infraestrutura física e administrativa da Esmec,
destacando-se a implementação do Sesmec (Sistema de Controle Acadêmico da
Esmec), que permite registros e resgates muito mais seguros e céleres de notas,
frequências e demais dados do corpo docente e discente da instituição, a aprovação
do Planejamento Estratégico da Esmec e a conclusão do Planejamento Estratégico da
Rede Estadual das Escolas de Governo do Ceará, cuja coordenação foi exercida por
mim, como Diretor da Esmec. Ambos os planejamentos integram os anexos do
presente relatório de gestão. Viabilizamos ainda a reforma do auditório, bem como a
inserção da Revista Themis, inclusive de seus números anteriores, no Sistema
Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER), com redução de custos pela menor
tiragem de exemplares impressos e facilidade de acesso aos seus conteúdos, agora
integralmente disponíveis na internet. A partir de nossa gestão (2015/2016), a revista
Themis passa a ser editada nas versões impressa e eletrônica, assumindo uma linha
editorial definida, tornando-se apta a alcançar uma grande quantidade de leitores e
articulistas, sobretudo pela sua disponibilidade na rede mundial de computadores, o
que a torna qualificada para receber artigos de todos os estados do Brasil e mesmo do
exterior.
Por fim agradeço a todos aqueles que me ajudaram a conduzir os destinos da
Esmec, nesses 14 meses como seu Diretor, em especial, ao doutor Aluisio Gurgel do
Amaral Junior, Juiz Coordenador da instituição; aos magistrados coordenadores dos
Polos de Aprendizagem dessa Escola; ao seu corpo funcional, professores e alunos,
bem como aos parceiros institucionais, dentre os quais as escolas que integram a
Rede Estadual de Escolas de Governo. Sem esse grupo de amigos e colaboradores,
pouco teria eu para mostrar neste Relatório.
Concluo destacando que, conforme prometi em meu discurso de posse, não me
afastei em nenhum momento daqueles princípios com os quais me comprometi,
concretizando-os à frente da Esmec, mantendo sempre “uma postura ética essencial
que nos permitiu atingir nossos objetivos e dar continuidade ao nosso projeto de vida,
sempre com altivez, preservando nossa autoestima em um patamar digno de nossa
responsabilidade”.
Obrigado a todos!
Des. Paulo Francisco Banhos Ponte
Diretor da Esmec
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I - Formação Inicial de Magistrados
O V Curso de Formação Inicial de Magistrados da Esmec foi oficialmente
iniciado com a oferta do Módulo Nacional, ministrado por professores formadores da
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), no
período de 11 a 15 de abril de 2016, para os 76 novos juízes do Tribunal de Justiça do
Ceará (TJCE). O curso é necessário e indispensável para fins de vitaliciamento, nos
termos do art. 93, IV da Constituição Federal.
A abertura do Módulo, no dia 11/04, contou com as presenças do Diretor-Geral
da Enfam, ministro Humberto Martins e do Secretário-Geral, desembargador
Fernando Cerqueira; além do Diretor da Esmec, desembargador Paulo Ponte. Na
ocasião, o desembargador Paulo Ponte afirmou que “a metodologia do módulo dará
aos novos magistrados orientações humanísticas, sistêmicas e pragmáticas. A Enfam
vai despertar em vocês as competências interpessoais e interinstitucionais,
necessárias ao desempenho de suas funções”. Já o desembargador Fernando
Cerqueira, que ministrou a aula inaugural, destacou as qualidades que o juiz deve
perseguir em sua carreira na magistratura, que deve ser encarada como um
sacerdócio, e não uma busca por benesses.
O ministro Humberto Martins, por seu turno, traçou o perfil ideal do
magistrado: “Nosso papel é lutar pela pacificação e coesão social. Sermos
instrumentos de transformação. Somos inquilinos do Poder Judiciário e não seus
donos, pois os proprietários são a população. As decisões do juiz devem ter o
princípio maior de fazer justiça, de dar a cada um o que é seu. O magistrado tem que
ter a confiança da sociedade, para termos um Judiciário respeitado. Temos que ter a
credibilidade da sociedade, que espera de nós julgamentos rápidos. Devemos nos
preocupar com a Justiça, mas também com a vida humana. Em cada processo repousa
uma vida”.
No Módulo Nacional, foram discutidos os temas “O Juiz e as Relações
Interpessoais e Interinstitucionais”, “Demandas Repetitivas e os Grandes Litigantes”,
“Mediação e Conciliação”, “Depoimento Especial e Adoção”, “Impacto Econômico e
Social das Decisões Judiciais”, “Violência Doméstica”, “Sistema Carcerário”, “O
Juiz e a Sociedade” e “Gestão de Pessoas”.
A expectativa é que os nossos sucessores ofertem o restante do curso,
conforme projeto credenciado pela Enfam, dando continuidade com os módulos
locais presenciais, correspondentes a 480 h/a, ministrados por formadores
(magistrados experientes e servidores qualificados) do próprio Tribunal de Justiça do
Ceará.

REUNIÃO PREPARATÓRIA
O encontro preparatório ao V Curso de Formação Inicial de Magistrados foi
realizado no dia 24/02/16, na sala de reuniões da Esmec, sob a coordenação do juiz
Aluisio Gurgel, e contou com a participação de 11 juízes formadores e mais os
professores Flávio Gonçalves (Assessor Pedagógico da Esmec) e Edilson Baltazar
(Secretário de Gestão de Pessoas do TJCE).
O Curso de Formação é voltado para o desenvolvimento de competências
necessárias ao exercício da magistratura, fazendo uso de métodos ativos que
promovam a participação e a interação dos discentes, em conformidade com as
diretrizes pedagógicas da Enfam, dando ênfase à formação humanísticainterdisciplinar e à prática da atividade judicante.
O V Curso está estruturado nos seguintes módulos: sistemas informatizados de
1ª Instância, audiências simuladas, prática judicante, direito e interfaces não jurídicas,
relações interinstitucionais e conciliação e mediação, abrangendo conteúdos não
somente jurídicos, mas também de outras áreas do conhecimento, necessárias ao
desenvolvimento das competências, habilidades e atitudes dos juízes que exercem
atividades judicantes e administrativas.

II - Pós-graduação e pesquisa
Mestrado
Fruto de sucessivas reuniões entre a Esmec e a Uece, iniciadas na gestão do
Des. Paulo Ponte, que culminaram com a assinatura, no dia 27/08/15, no Gabinete da
Presidência do TJCE, de um convênio de parceria entre as instituições, a implantação
do Mestrado Profissional em Planejamento e Políticas Públicas (MPPPP), o primeiro
da Esmec, foi a concretização de um sonho há muito acalentado pela Escola.
Um total de 64 candidatos disputaram as 40 vagas ofertadas, para um público
formado por magistrados e outros bacharéis em Direito, profissionais da advocacia e
do Ministério Público.
O processo seletivo para as 40 (quarenta vagas) do programa de pós-graduação
stricto sensu foi bastante concorrido e constou de prova de conhecimentos, análise
curricular, análise de projeto de dissertação e entrevista, ao final do qual foram
aprovados 40 (quarenta) classificados e 5 (cinco) classificáveis. A homologação das
inscrições foi publicada no Diário de Justiça de 4 de dezembro de 2015 e os
resultados finais do certame foram divulgados na edição do Diário da Justiça do dia
22 de fevereiro de 2016. Participaram da banca examinadora os professores doutores
Flávio José Moreira Gonçalves, Edilson Baltazar Barreira Júnior e José Joaquim Neto
Cisne, tendo atuado na condição de suplentes os professores doutores Leonel Gois
Lima Oliveira e João Paulo Braga Cavalcante.
O curso de mestrado exige o cumprimento de 57 créditos, equivalendo a 855
horas, de acordo com a seguinte estrutura curricular: 18 créditos em disciplinas
obrigatórias gerais, 5 em disciplinas opcionais e 4 em Seminários Temáticos; e
dissertação de 30 créditos. As disciplinas serão ministradas de 2ª a 6ª feiras, de 19h às
22h, em semanas intercaladas. Além disto, a Esmec estimulará todos os alunos do
curso a produzir pelo menos dois artigos científicos por semestre, na área de
concentração do curso e sob a orientação de professores do programa, a serem
submetidos a avaliação para publicação, preferencialmente, em periódicos
especializados avaliados e classificados como A1 ou B1 no sistema Qualis.
As atividades do Mestrado da Esmec/Uece foram iniciadas no dia 07/03/16,
com um seminário de abertura que contou com as presenças do Des. Paulo Francisco
Banhos Ponte e do Prof. Dr. Horácio da Silva Frota, Coordenador do Curso. Na
oportunidade, o Diretor da Esmec agradeceu a confiança depositada pelo reitor da
Uece, Prof. Dr. José Jackson Coelho Sampaio e instou alunos e professores a cumprir
rigorosamente o calendário letivo e os prazos, a fim de colaborar para que o programa
mantenha a excelente avaliação que tem junto à CAPES.

Algumas disciplinas do curso são: Teoria Política; Governança e Análise de
Políticas Públicas; Planejamento urbano; Avaliação de Políticas Públicas; Política
Cultural; Gênero, Geração e Etnia; Indicadores Sociais e Estatística Aplicada nas
Ciências Humanas; Planejamento em Políticas Públicas; Formação da Sociedade
Brasileira; Região, Território e Políticas Públicas.
O curso de Mestrado Profissional em Planejamento e Políticas Públicas que
está sendo ofertado pela Esmec em parceria com a Uece tem conceito 5 perante a
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), órgão do
Ministério da Educação (MEC) responsável pela avaliação de tais cursos no Brasil.
Destaque-se que este é o mais elevado conceito obtido por programas de pósgraduação que possuam apenas mestrado, de acordo com o sistema de avaliação e os
critérios da Capes. Em sua página na internet, a CAPES esclarece que “os programas
avaliados recebem conceitos na seguinte escala: 1 e 2, que descredenciam o
programa; 3 significa desempenho regular, atendendo ao padrão mínimo de
qualidade; 4 é considerado um bom desempenho e 5 é a nota máxima para programas
com apenas mestrado”.

Especialização
Após mais de quatro anos sem serem ofertadas vagas para os cursos de pósgraduação lato sensu da Esmec, em 2015 foram abertas 180 vagas para três turmas
dos cursos Especialização: Direito e Processo Constitucional (Turma VIII), Processo
Civil e Gestão do Processo (Turma IV) e Processo Penal (Turma III).
A pós-graduação lato sensu da Esmec tem sido reconhecida e prestigiada com
uma das mais criteriosas e qualificadas do Estado, sendo frequentada por
magistrados, assessores de desembargadores, promotores, procuradores, defensores e
advogados, além de bacharéis em Direito que pretendem preparar-se melhor para
submeter-se à seleção de programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e
doutorado).
As inscrições ocorreram entre junho e julho de 2015. Foram ofertadas vagas
para magistrados, servidores do Judiciário e demais interessados. Cada
Especialização tem carga horária de 420 h/a. Os três cursos serão desenvolvidos em
quatro semestres letivos e as aulas acontecem às sextas-feiras (manhã e tarde) e
manhã de sábado, em semanas alternadas.
A seleção dos candidatos a vaga nos cursos de especialização da Esmec foi
objeto do Edital e constou de exame do currículo, histórico escolar e memorial, além
de desempenho em entrevista. Integraram a Comissão Examinadora objeto do Edital
nº 1/2015, o juiz Aluisio Gurgel do Amaral Júnior e os servidores Flávio José Moreira

Gonçalves e Edilson Baltazar Barreira Júnior. Estes últimos foram nomeados para
exercer a função de coordenador acadêmico e coordenador adjunto, respectivamente.
A aula inaugural dos cursos de pós-graduação, conduzida pelo ministro Raul
Araújo Filho, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), aconteceu no dia 04/09/15 e teve
como tema “A responsabilidade civil do Estado na jurisprudência do STJ”, sendo
prestigiada por um público que lotou o auditório da Esmec para ouvi-lo.

Produção científica
Prêmio Professor Miramar da Ponte
Lançado em 26/08/15, por ocasião do III Ciclo de Palestras sobre o novo CPC,
o concurso de artigos jurídicos Prêmio Prof. Miramar da Ponte recebeu vários
trabalhos (versando sobre o novo Código) e premiou os três primeiros colocados.
Eles receberam certificados, terão seus artigos publicados em obra coletiva, ganharão
bolsa integral em curso na Escola Superior de Advocacia do Ceará e livros jurídicos
doados pelos autores e editoras que participaram do Ciclo de Palestras. Os demais
concorrentes receberão certificados e terão os seus artigos jurídicos publicados em
obra coletiva.
Os trabalhos vencedores e seus respectivos autores foram os seguintes:
VENCEDORES DO CONCURSO DE MONOGRAFIAS
PRÊMIO PROFESSOR MIRAMAR DA PONTE
Classificação

Monografia

1º lugar

TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1.015, DO NOVO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: MANDADO DE
SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO?

2º lugar

3º lugar

O SISTEMA VINCULATÓRIO DE PRONUCIAMENTOS
JUDICIAIS DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL:
DA
SUA
APLICAÇÃO
CONSTITUCIONALMENTE
ADEQUADA AO SEU USO ATRAVÉS DO MODELO
TOULMIN DE ARGUMENTAÇÃO
A DEMOCRATIZAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAS NO
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: A RELAÇÃO
ENTRE
TEORIAS
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A comissão responsável pela avaliação dos artigos foi composta pelos
professores Juvêncio Vasconcelos Viana (Presidente), Procurador do Estado do
Ceará; Caio César Vieira Rocha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça
Desportiva (STJD) e do Tribunal de Disciplina da COMMEMBOL; e Roberto
Machado, Desembargador Federal e Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da
5ª Região (TRF5). A Coordenação Geral foi do advogado Tiago Asfor Rocha.
O Prêmio foi lançado em agosto de 2015, durante o III Ciclo de Palestras sobre
o Novo CPC, com o objetivo de incentivas a produção de trabalhos científicos
relacionados com o novo Código (Lei Federal n. 13.105/2015) e os nomes dos
agraciados foram divulgados por ocasião do IV Ciclo de Palestras sobre o Novo
Código de Processo Civil, realizado em 18/03/2016.
Revista Themis
A partir da Revista nº 13, referente ao ano de 2015, que ficou pronto no início
de 2016, o periódico passou a contar com duas novidades: recebimento de artigos em
fluxo contínuo, com a adoção do sistema double blind (duplo cego) nas avaliações; e
a disponibilização on line, em um site específico, podendo ser acessada também a
partir do Portal Esmec, no Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER). A
publicação da Revista ganha, portanto, mais agilidade ao deixar de ser produzida
exclusivamente no formato impresso. Tais iniciativas credenciam a Themis para a
obtenção da estratificação do Qualis, da Capes.
A partir de 2015/2016, a revista passou a ser editada nas versões impressa e
eletrônica, assumindo uma linha editorial definida, tornando-se apta a alcançar uma
grande quantidade de leitores pela sua disponibilidade na rede mundial de
computadores, o que a torna qualificada para receber artigos de todos os estados do
Brasil e mesmo do exterior.

Grupo de Pesquisa
O Grupo de Pesquisa “Dimensões do Conhecimento do Poder Judiciário”,
organizado pela Esmec, reativado nesta gestão, realizou e vem realizando uma série
de encontros, nos quais são discutidos temas de grande relevância para a Justiça
estadual, apresentados e discutidos os resultados das pesquisas e dos projetos
concluídos pelos professores convidados, além de abrir espaço para a discussão de
novos problemas de pesquisa, questões metodológicas e epistemológicas.
Em cada reunião (sempre às sextas-feiras, a partir das 16h), um pesquisador é
convidado. O Grupo está sendo cadastrado no
Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), encontrando-se atualmente sob a
liderança do Prof. Dr. José Joaquim Neto Cisne, Secretário de Planejamento do
Tribunal de Justiça e docente da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e a viceliderança do Prof. Dr. Edilson Baltazar Barreira Júnior, Secretário de Gestão de
Pessoas do Tribunal de Justiça e professor da Faculdade Metroplotana (Fametro),
recebendo em suas reuniões a atividades todos os que tenham interesse em pesquisar,
debater e produzir intelectualmente sobre as temáticas relacionadas ao Poder
Judiciário.
Integram o referido grupo de pesquisa, na qualidade de membros efetivos do
Núcleo de Pesquisa em Poder Judiciário, aprovado pelo Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão (Cepe) da Esmec, em ata da reunião ocorrida em 10 de março de
2010: Raimundo Hélio Leite, Dr. (Docente da UFC); Alan Pereira de Vasconcelos,
Me. (Docente da Esmec), Flávio José Moreira Gonçalves, Dr. (Docente da UFC,
Unifor e Esmec); José de Anchieta Silveira, Me. (Docente da Esmec); Durval Aires
Filho, Me. (Docente da Uece); Leonel Gois Lima Oliveira, Dr. (Docente Esmec);
João Paulo Braga Cavalcante, Me. (Doutorando da UFC); José Marcelo Maia
Nogueira, Me. (Docente da Esmec) e Maria de Fátima Neves da Silva, Esp. (Docente
da UVA e Esmec), além de outros pesquisadores convidados, professores, servidores
e alunos dos cursos de pós-graduação da Escola que desejem participar de suas
reuniões, realizadas sempre às sextas-feiras, a partir das 16h.
Temas debatidos:
19/02/2016 - Caminhos para a Institucionalização da Pesquisa numa Instituição de
Ensino - Prof. Me. Raphael de Jesus Campos de Andrade/UFC
04/03/2016 - Pesquisa Fenomenológica em Escolas de Magistratura - Prof. Dr.
Raimundo Hélio Leite/UFC
18/03/2016 - A Ausência do Poder Judiciário como Objeto de Pesquisa da
Administração - Prof. Dr. Leonel Gois Oliveira/Esmec

01/04/2016 - Dimensões do Conhecimento no Poder Judiciário Prof. Dr. Francisco
Josênio Camelo Parente/Uece, que discutiu o texto de Boaventura de Sousa Santos
“Brasil: a democracia à beira do caos e os perigos da desordem jurídica”
08/04/2016 - Inovações do Poder Judiciário Cearense na Atual Gestão - Prof. Dr. José
Joaquim Neto Cisne/Esmec
06/05/2016 - Formação e Avaliação de Juízes no Poder Judiciário Estadual do Ceará Prof. Dr. Flávio José Moreira Gonçalves/Esmec
13/05/2016 – Judiciário e Complexidade - Profa. Dra. Germana Belchior/FA7
20/05/2016 - Dez anos de CNJ: reflexões do envolvimento com a melhoria da
eficiência do Judiciário brasileiro - Prof. Dr. Leonel Gois Oliveira/Esmec
03/06/2016 - Pensamento Constitucional Brasileiro - Prof. Dr. Martônio
Mont'Alverne Barreto Lima/Unifor
10/06/2016 - Cultura Organizacional e Gestão por Processos: reflexões acerca da
virtualização do judiciário cearense - Prof. Dr. João Paulo Braga/Esmec

III - Cursos de aperfeiçoamento
No início da gestão do Des. Paulo Ponte, mais precisamente entre 31/03 e
30/04 de 2015, foram feitas consultas aos magistrados e servidores da Justiça estadual
para saber que cursos, palestras e seminários estes públicos gostariam que a Esmec
ofertasse. Esta pesquisa ou avaliação diagnóstica serviu de base para o planejamento
do calendário de cursos 2015-2016.
A maior demanda foi por cursos na área processual, enfocando o novo Código
de Processo Civil, além de cursos na área eleitoral.
Segue a relação de cursos ofertados pela Esmec, por iniciativa própria ou em
parceria com outras escolas e instituições.

Cursos presenciais
Capacitação sobre o Novo Processo Civil Brasileiro - Em parceria com o prof.
Daniel Miranda, foram realizados, com duas turmas em 2015 e uma em 2016, os
cursos Teoria Geral e Processo de Conhecimento e Processos nos Tribunais (ambos
com 50 h/a), ofertados para magistrados e outros operadores do Direito.
Técnicas de Interrogatório - Ministrado nos dias 13 e 14/03/15, pelo juiz Antonio
Carlos Klein; e dias 29 e 30/04/16, pelo prof. Antonio Carlos Largura. Curso de 15
h/a, credenciado pela Enfam.

Teoria do Direito (preparação ao processo seletivo do Mestrado e Doutorado em
Direito da UFC) - Ofertado em parceria com a Cathedra Cursos Jurídicos, sob a
coordenação do prof. Daniel Miranda e aulas aos sábados. Foram ofertadas turmas no
primeiro e segundo semestres de 2015 e duas no primeiro semestre de 2016, com
vagas para magistrados estaduais. Na edição do Mestrado e Doutorado de 2015 da
UFC, os alunos que fizeram o preparatório na Esmec tiveram aprovação recorde:
90% dos aprovados no mestrado fizeram o curso na Esmec, e 50% dos selecionados
no doutorado da UFC também fizeram o preparatório.
Curso intensivo de preparação ao Mestrado/Doutorado em Direito - Realizado
no mês de julho de 2015, em parceria com o Instituto Pensar Direito (IPD),
coordenado pela Profa. Anna Luíza Matos Coelho.
Fase Postulatória e Intervenção de Terceiros no Novo Código de Processo Civil Ministrado nos dias 19, 20, 26 e 27/06/15 pelo juiz Alisson do Vale Simeão. Curso
credenciado pela Enfam.
Ações Eleitorais Cíveis e Inelegibilidade - Em parceria com a Escola Judiciária do
TRE/CE, à frente a juíza Joriza Magalhães. Curso de 40 h/a, com aulas presenciais
nos dias 12, 13, 26 e 27/06/2015, ministradas pelo promotor Edson Resende (MG).
Parte do curso e das atividades foram realizadas sob a modalidade de ensino à
distância.
Direitos Humanos - Curso organizado pela Escola Nacional da Magistratura (ENM)
e realizado na Esmec, de 14 a 17 de julho/2015. Foram ofertadas 30 vagas para
magistrados filiados à AMB, sendo 15 reservadas a juízes cearenses. O presidente da
AMB fez a abertura do curso.
Cursos de Mediação e Conciliação - Promovidos pelo Núcleo Permanente de
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec/TJCE) para várias turmas
de servidores, terceirizados e voluntários que atuam na área. As aulas presenciais, de
2015 e 2016, ocorreram em salas de aula da Esmec.
Mapas mentais - Curso ofertado em 30/05/15 e 29/08/15, ministrado pelo médico
acupunturista Tadeo Farias Feijão, em parceria com o Centro Espírita Beneficente
União do Vegetal.
Curso Prático de Direito Tributário - Realizado nos dias 31/07 e 01/08 de 2015 e
ministrado pelo prof. Aleno Oliveira, mestrando em Direito e Negócios 2015/2016 na
renomada Universidade Bucerius Law School em Hamburgo, Alemanha (Alemanha).

Direito da Infância e Juventude - Curso realizado nos dias 7, 8, 21 e 22/08/2105,
sob a coordenação da Desa. Maria Vilauba Fausto Lopes. Constou de aulas
expositivas e visitas a centros educacionais, com 30 h/a, 60 vagas e credenciado pela
Enfam..
Lei Maria da Penha e Violência Doméstica contra a Mulher - Curso coordenado
pela Desa. Sérgia Maria Mendonça Miranda, realizado nos dias 11, 12, 25 e
26/09/2015, com 30 h/a, 60 vagas e credenciado pela Enfam.
Capacitação para 64 juízes leigos, que atuarão nos JECC e da Fazenda Pública Realizada de 2 a 23/10/15, coordenada pelo Tribunal de Justiça, constando de uma
parte teórica e outra prática, num total de 40 h/a.
Curso Justiça Juvenil Restaurativa - Curso realizado de 16 a 19/11/15, em parceria
com a Coordenadoria de Infância e Juventude do TJCE e a organização Terre des
hommes. Uma nova edição do curso, com 30 h/a e 50 vagas, está prevista para os dias
16, 17 e 23 de maio de 2016. Credenciado pela Enfam.
Direito Registral Imobiliário e Notarial - Curso previsto para ser ministrado pelo
desembargador Paulo Airton Albuquerque Filho nos dias 27/04 e 3 e 4/05 de 2016,
com 40 h/a, 60 vagas e credenciado pela Enfam.
Os juízes eleitorais e a legitimidades das eleições - Curso organizado pela
EJE/TRE-CE, à frente a juíza Joriza Magalhães, e ministrado na Esmec pelo juiz
Marcelo Roseno, doutorando em Direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor), nos
dias 27 e 28/08 e 10 e 11/09 de 2015.
Programa de Desenvolvimento de Gestores (PDG) - Cursos na área gerencial
ofertados pela Secretaria de Gestão de Pessoas do TJCE com a finalidade de capacitar
os gestores do Tribunal e Fórum Clóvis Beviláqua em competências específicas para
o aprimoramento do exercício de suas atribuições nos cargos de gestão que ocupam.
As aulas, para diferentes turmas, foram iniciadas na Esmec em novembro de 2015 e
prosseguem neste primeiro semestre de 2016. O objetivo é capacitar cerca de 600
gestores de todo o Estado.

Cursos a distância
O Núcleo de Educação a Distância (NeaD) da Esmec ofertou, de dezembro de 2015 a
abril de 2016, os seguintes cursos on line:

Administração Judiciária (40 h/a) - Desenvolvido pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), tendo como tutor o Prof. Leonel Gois Lima Oliveira. Ministrado em
dezembro/2015 e abril/2016.
Tutela do Direito de Resposta ou Retificação (15 h/a) - Abordando a novíssima Lei
nº 13.188, de 11/11/15, que disciplina o direito de resposta ou retificação em veículos
de comunicação social, tendo como docente formador José Sarquis Queiroz.
Ministrado em dezembro/2015 e abril/2016.
Fundamentação das Decisões Judiciais (15 h/a) - Ministrado de acordo com as
normas do novo Código de Processo Civil, em dezembro/2015 e abril/2016. Tutores e
conteudistas: o juiz Aluisio Gurgel, Coordenador da Esmec, e o Prof. Dr. Flávio
Gonçalves, Assessor Pedagógico da Escola.
Formação de Formadores da Esmec (15 h/a) - Ministrado de acordo com as
orientações das diretrizes pedagógicas da Enfam, em dezembro/2015 e abril/2016.
Tutores e conteudistas : o juiz Aluisio Gurgel, Coordenador da Esmec, e o Prof. Dr.
Flávio Gonçalves, Assessor Pedagógico da Escola.

IV - Palestras e eventos culturais
Seminários, palestras e reuniões
Ciclo de Palestras sobre o Novo Código de Processo Civil
Foram realizadas quatro edições, com uma freqüência total de cerca de 4 mil
pessoas, nas quais foram apresentadas aos magistrados e demais públicos as
inovações introduzidas com a nova regra, bem como foram tiradas dúvidas as mais
diversas, por parte de especialistas convidados para ministrar as palestras.
O Ciclo teve a coordenação geral do advogado Tiago Asfor Rocha Lima e
contou com a participação das seguintes instituições: Esmec, Justiça Federal no
Ceará, Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), Escola Superior do Ministério Público
(ESMP) e Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB/CE).
Os Ciclos aconteceram nas seguintes datas: 27/03/15, na Esmec, com público
superior a 700 pessoas; 08/05/15, na Unipace, com a presença do Des. Paulo Ponte;
26/08/15, na Esmec (teve continuidade dia 28/08/15, na Justiça Federal) e 18/03/16,
na Esmec.

Alguns palestrantes: ministros Napoleão Nunes Maia (STJ), Raul Araújo (STJ),
Luiz Alberto Gurgel (STJ) e Bruno Dantas (TCU); juristas Fredie Didier e Leonardo
Carneiro da Cunha; Juvêncio Vasconcelos Viana (Procurador do Estado); Marcus
Vinicius Furtado (presidente da OAB nacional); juiz federal Bruno Leonardo Câmara
Carrá; desembargadores Roberto Machado (TRF5) e Fernando Luiz Ximenes Rocha
(TJCE), dentre outros
Encontro Cearense de Justiça Juvenil: da Prevenção à Justiça Restaurativa Realizado no dia 03/06/15, no auditório da Esmec, em parceria com a ONG Terre dês
hommes (Tdh), com a presença da vice-governadora, Izolda Cela.
Workshop Práticas e Enfoque Restaurativo no Atendimento a Adolescentes em
Conflito com a Lei - Organizado pela Tdh, realizado no dia 02/06/15 e ministrado
por Victor Herrero (consultor do governo espanhol) e Leoberto Brancher (AMB).
Ciclo de palestras no Polo de Aprendizagem da Esmec no Crato - De 07/08 a
27/11 de 2015 foram realizadas 13 palestras naquele Polo, sobre temas como o novo
CPC, Tribunal do júri, lei de improbidade, perícia criminal e controle judicial de
políticas públicas. O evento se inseriu nas comemorações do bicentenário do
município.
O novo Código de Processo Civil - Palestra realizada no Polo de Aprendizagem de
Iguatu, no dia 22/09/15, ministrada pelo juiz Welithon Mesquita.
Gestão de conflitos, mediação e conciliação no sistema de justiça - Palestra
ocorrida no dia 28/10/15, no Polo de Aprendizagem de Iguatu, a cargo dos juízes
Larissa Braga Costa e Josué de Sousa Lima.
I Encontro “Diálogos pela Paz, Segurança e Cidadania” - Realizado no auditório
da Esmec, de 26 a 28/11/2015, com a presença de cerca de 400 pessoas. O
psicanalista Contardo Calligaris foi um dos palestrantes.
Ferramentas de gestão aplicadas ao Judiciário - Palestra realizada no Polo de
Aprendizagem da Esmec no Crato (Fórum Desembargador Hermes Parahyba), no dia
01/04/16, tendo como palestrante a professora Marília Falcioni.
Autonomia financeira do Poder Judiciário - Palestra que o prof. José Maurício
Conti (USP) realizou no auditório da Esmec, dia 11/09/15, numa promoção da
Associação Cearense de Magistrados (ACM), com a presença do Des. Paulo Ponte.

I Congresso Cearense dos Direitos das Pessoas com Deficiência - Realizado nos
dias 24 e 25/09/15, no auditório da Esmec, promovido pela Ordem dos Advogados do
Brasil / Secção Ceará (OAB/CE).
I Encontro de Direito Eleitoral e Ciência Política - Realizado pelo Tribunal
Regional Eleitoral (TRE/CE), no dia 18/09/15, no Hotel Oásis Atlântico, teve a
presença do Des. Paulo Ponte na mesa oficial de abertura do evento.
Comemorações dos 20 anos da Lei que criou os Juizados Especiais - Palestras
realizadas no dia 18/09/15, no auditório da Esmec, sob a coordenação do Des.
Haroldo Máximo, Coordenador do Sistema de Juizados Especiais.
O Impacto do Novo Código de Processo Civil nos Juizados Especiais - Palestra
realizada no dia 08/04/16, no auditório da Esmec, ministrada pelo prof. Daniel
Miranda, com apresentação do Des. Haroldo Máximo.
Reuniões dos Juizados - A Esmec sediou reuniões ordinárias mensais do
Coordenadoria do Sistema dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e da Fazenda
Pública, à frente o Des. Haroldo Máximo, em 2015 e 2016. Juízes titulares dos
Juizados e seus representantes participam das reuniões.

Lançamento de livros no auditório da Esmec
Vida introspecta: poemas e devaneios - Do desembargador Francisco Bezerra
Cavalcante. Lançado em 26/03/15, com apresentação do Des. Durval Aires Filho.
Um plano desabusado para o sistema prisional - Da juíza de direito Maria
Marleide Maciel Queiróz, em parceria com o jornalista Vidal Santos. Lançado dia
06/05/15, com apresentação do Des. Paulo Ponte.
Teoria Geral do Direito Processual Penal: estudo unificado com a doutrina e a
jurisprudência do STF e STJ - Do promotor de justiça Ionilton Pereira do Vale.
Teve apresentação do desembargador Teodoro Silva Santos e foi lançado em
11/06/15.
Geopolítica da violência urbana: diagnóstico multifacetado e propostas
sistêmicas para a segurança pública do Ceará - Do advogado Laércio Noronha
Xavier. Lançado em 10/12/15, com apresentação do Presidente da OAB/CE,
Valdetário Monteiro.

Direito à saúde: ativismo judicial, políticas públicas e reserva do possível - Da
professora Denise dos Santos Vasconcelos e Silva. Lançado dia 13/08/15, com
apresentação do juiz Aluisio Gurgel do Amaral Júnior, Coordenador da Esmec.
Garantias Constitucionais e Segurança Jurídica - Do presidente da OAB nacional,
Marcus Vinicius Furtado. Lançado em 26/08/15, durante o III Ciclo de Palestras
sobre o Novo Código de Processo Civil.
Padre Ibiapina: histórias maravilhosas – De autoria de José Flávio Bezerra
Morais, juiz de direito do Crato. Lançado em 11/03/16, com apresentação do juiz
Wellington Mesquita.

Fórum Cultural da Esmec
No dia 04/09/15, o Des. Paulo Ponte lançou o I Fórum Cultural da Escola da
Magistratura, momentos antes da aula inaugural dos cursos de Especialização. Houve
uma apresentação musical da Camerata da Unifor e exposição de artes plásticas, no
hall de acesso ao auditório da Esmec, que ficou aberta à visitação do público durante
todo mês de setembro.
Foram expostos trabalhos de consagrados artistas cearenses, como os pintores
Aldemir Martins, Antonio Bandeira e Barrica, além do escultor Sérvulo Esmeraldo.
A mostra de arte teve sua curadoria definida com base nos primeiros membros
(fundadores) da Sociedade Cearense de Artes Plásticas (Scap), e tem como
organizadores Fernando Victor Laprovitera e Newton Whitehurster.

Medalha Des. Júlio Carlos de Miranda Bezerra
O desembargador Paulo Ponte, mediante escolha do Conselho de Ex-Diretores
da Escola da Magistratura (instituído pelo Assentamento Regimental nº 01/2016,
publicado no Diário de Justiça de 15/12/2006), decidiu, em reunião homologatória
realizada em 17/08/15, condecorar com a Medalha Desembargador Júlio Carlos de
Miranda Bezerra sete personalidades que vêm contribuindo para o desenvolvimento e
o aprimoramento das atividades administrativas, culturais, de ensino, pesquisa e
extensão da Esmec,
A solenidade de entrega, presidida pela Desembargadora Maria Iracema
Martins do Vale, aconteceu no dia 18 de maio de 2016, a partir das 18 horas, no

auditório Des. José Maria de Queirós (da Esmec), e se inseriu nas comemorações dos
30 anos de criação da Escola.
Além da desembargadora Iracema do Vale, integraram a mesa de honra as
seguintes autoridades: Des. Francisco de Assis Filgueira Mendes (Vice-presidente do
TJCE), Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva (Corregedor Geral de Justiça), juiz
Cézar Belmino (Coordenador Geral da Esmec), procurador Juvêncio Vasconcelos
Viana (representando o Governador do Estado), Des. Francisco Tarcísio Guedes Lima
Verde (Presidente do TRT 7ª Região), secretário Hélio Leitão (Justiça), procuradora
Vanja Fontenele (representando o Ministério Público estadual), conselheiro Francisco
de Paula Aguiar (Presidente do TCM), juiz Antonio Araújo (Presidente da Associação
Cearense de Magistrados), juíza Valeska Rolim (representando a Diretoria do Fórum
Clóvis Beviláqua) e advogado Márcio Victor Albuquerque (representando a
OAB/CE).
No discurso de abertura da solenidade, a desembargadora Iracema do Vale
destacou a vida do desembargador Júlio Carlos de Miranda, e afirmou que os
agraciados são personalidades que “contribuíram (e ainda colaboram) não só com as
atividades administrativas e de ensino, pesquisa e extensão, da Esmec, mas com o
próprio País. A gratidão que temos pelo que representam os agraciados é maior que a
comenda a que fizeram jus”.
Receberam a comenda, nesta solenidade, as seguintes personalidades: jurista
Paulo Bonavides (categoria Corpo Docente), desembargador Roberto Portugal
Bacellar (Professor Visitante), servidora Euwláudia de Figueiredo Fontenele Sampaio
Cunha (Corpo Funcional) e aluna Leila Maria Bezerra D´Almeida Dumont (Corpo
Discente); além dos seguintes Colaboradores: ministro Napoleão Nunes Maia Filho
(do Superior Tribunal de Justiça - STJ), juiz Marcelo Cavalcanti Piragibe Magalhães
(do Tribunal de Justiça de Minas Gerais) e Jackson Coelho Sampaio (Reitor da
Universidade Estadual do Ceará – Uece).
Ressalte-se que a Medalha Des. Júlio Carlos de Miranda Bezerra foi instituída
em 2006 pelo desembargador Ademar Mendes Bezerra e, nos últimos dez anos, foi
outorgada apenas em duas ocasiões, na gestão do desembargador João Byron de
Figueiredo Frota; e em 2010, da administração do desembargador Raimundo Eymard
Ribeiro de Amoreira.
Na primeira outorga, solenidade ocorrida no dia 26 de janeiro de 2007, no
auditório da Esmec, receberam a honraria: o Des. Júlio Carlos de Miranda Bezerra
(in memoriam), na categoria fundador, o Des. Francisco de Assis Filgueira Mendes,
na categoria corpo funcional, como ex-Coordenador da Escola, o Des. José Maria de
Melo, a Associação Cearense de Magistrados (ACM) e o Banco do Nordeste do
Brasil (BNB), na categoria colaboradores.
Na segunda outorga, realizada em 06/05/2010, com a presença de várias
autoridades, inclusive de sua excelência o Governador do Estado, Dr. Cid Ferreira
Gomes, a medalha foi entregue ao Prof. Dr. Friedrich Müller, na categoria professor

visitante; ao Prof. Dr. José Filomeno de Moraes, na categoria corpo docente; ao Prof.
Dr. Flávio José Moreira Gonçalves, assessor pedagógico da Esmec, na categoria
corpo funcional; ao aluno Ronaldo Holanda Queiroz, na categoria corpo discente; ao
Ministro César Asfor Rocha, à época Presidente do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), ao Prof. Dr. Jesualdo Pereira Farias, à época Reitor da da Univesidade Federal
do Ceará (UFC), ao chanceler Airton José Vidal Queiroz, Presidente da Fundação
Edson Queiroz-Unifor e ao Prof. Dr. Antônio Colaço Martins, à época Reitor da
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), ambos na categoria colaboradores.

V - Modernização e Infraestrutura
Implantação do sistema de virtualização das rotinas acadêmicas da Escola
(Sesmec)
O sistema começou a ser operado no final de 2015, e tem por objetivo agilizar
os serviços na Secretaria Executiva e Assessoria Pedagógica da Esmec, reduzindo a
utilização de papel e otimizando o acesso a dados de alunos e professores. Os
servidores da Escola receberam treinamento sobre o Sesmec, por parte de técnicos da
Setin/TJCE, de 28/09 a 01/10 de 2015.
Cadastro de professores
Com vistas a facilitar a contratação direta de professores externos, de alto nível
e notória especialização, que possam colaborar ministrando aulas nos cursos da
Esmec, a Instituição, em cumprimento ao estabelecido pela Portaria nº 05/Esmec,
publicada no Diário da Justiça de 19/11/15, cadastrou docentes interessados em
integrar o seu Banco de Formadores.
Plano Estratégico da Esmec para o biênio 2016-2017
Começou a ser discutido no dia 27/01/16, sob a orientação da professora
Regina Estela Benevides de Lima, Analista de Gestão de Tecnologia da Informação
da Seplag/CE e colaboradora da GesPública. O desembargador Paulo Ponte, na

oportunidade, pediu o empenho de todos na elaboração do Plano, fundamental
instrumento de gestão para o futuro da Escola. Nos encontros seguintes, foram
definidos o alinhamento estratégico (missão, visão, valores etc.), diagnóstico interno
e externo da Escola (Matriz Swot), objetivos estratégicos, as metas e os indicadores,
além dos planos de ação.
Validado pelo Des. Paulo Ponte, o planejamento estratégico aprovado encontrase disponível nos anexos deste relatório.
Modernização do auditório
O auditório Des. José Maria de Queirós, da Esmec, vem passando por reformas
e modernização de suas instalações. Entre o final de 2015 e início de 2016, o
equipamento recebeu as seguintes benfeitorias: moderna mesa de som, aquisição de
caixas de som maiores, restauração do amplificador, novos microfones de mesa, nova
mesa de honra (bancada móvel), pintura de paredes internas etc.
Ressalte-se que muitas destas melhorias foram feitas mediante doações, o que
não implicou em quaisquer custos para a |Escola ou para o Tribunal.

VI - Responsabilidade socioambiental
Ações Sociais
Cursos para a comunidade:
Curso de Língua Portuguesa e Educação para a Cidadania, ministrado pela
professora Esp. Lara Coe Mota, Diretora da Divisão de Programação e Controle de
Cursos, no período de de agosto a dezembro de 2015, tal curso foi destinado a
moradores das comunidades do entorno da Esmec (Edson Queiroz e Dendê) e
estudantes de escolas públicas da região.
Curso de Inglês Básico, ministrado pela professora Esp. Lara Coe Mota,
Diretora da Divisão de Programação e Controle de Cursos, no período de de agosto a
dezembro de 2015, tal curso foi destinado a estudantes de escolas públicas da região,
especialmente da Escola de Ensino Fundamental e Médio Dom Lustosa, situada nas
proximidades da Esmec.

Curso de Maquiagem - Ofertado em parceria com o Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (Senac), entre fevereiro e abril de 2016, com 160 horas de
aulas ministradas pela profa. Paula de Farias, com 20 vagas. O público-alvo eram
mulheres e pessoas desempregadas residentes na Comunidade do Dendê, localizada
nas proximidades da Esmec.
Casamento coletivo - Para 17 casais residentes no entorno da Escola, realizado
na Esmec, no dia 13/11/15, em cerimônia conduzida pelo Juiz Coordenador da
Escola, Aluisio Gurgel do Amaral Junior. A cerimônia foi uma iniciativa do Conselho
Comunitário do bairro Edson Queiroz e comunidade do Dendê, e parceria da
Corregedoria de Justiça, Ofício de Registro Civil de Messejana, Senac e outras
instituições públicas e privadas que deram apoio à iniciativa.
Palestra “Educação sexual: alertas, cuidados e prevenções” - Realizada no
auditório da Esmec, dia 28/09/15, ministrada por Igor de Moraes Paim, mestre e
doutorando pela Universidade do Estado de São Paulo (Unesp), a palestra foi dirigida
a alunos do nível médio da escola estadual Dom Antonio de Almeida Lustosa, que
fica ao lado da Esmec.
TRE Móvel - A Unidade Móvel de Atendimento ao Eleitor do Tribunal
Regional Eleitoral no Ceará (TRE/CE) esteve na sede da Esmec, dia 24/09/15,
prestando serviços gratuitos aos eleitores, tais como emissão de títulos ou obtenção
da 2ª via, cadastramento no sistema de biometria etc. Foram beneficiados com os
serviços os funcionários da Esmec e do Fórum Clóvis Beviláqua, alunos e professores
da Escola Dom Lustosa, além dos moradores do bairro Edson Queiroz/ Dendê.
Audiência pública - Atendendo a solicitação do vereador Vicente de Paulo
Pinto Costa (Dr. Vicente - PT), o auditório da Esmec foi palco de uma Audiência
Pública, na noite de 18/02/16, com o objetivo de debater assuntos de interesse da
comunidade do bairro Edson Queiroz. O Juiz Coordenador da Esmec, Aluisio Gurgel
e a Diretora da Divisão de Programação e Controle de Cursos da Esmec, Profa. Esp.
Lara Coe Mota, prestigiaram o evento. A Esmec apoiou a iniciativa, uma vez que,
dentro de sua política de responsabilidade socioambiental, já vem desenvolvendo
atividades de inclusão social junto às populações de seu entorno.
Doação de jornais e garrafas pet - No dia 24/04/15, foram doadas dezenas de
jornais usados e três sacos de 200 litros com garrafas pet vazias. Esse material foi
entregue ao Conselho Comunitário Celina Queiroz e é destinado a oficinas de
reciclagem. Já há um número grande destes mesmos produtos para doação, os quais
serão encaminhados durante este ano de 2016.

Biblioteca para a comunidade do Dendê - A Esmec vem recebendo doação
de livros e revistas para montar a biblioteca comunitária do Dendê, em parceria com
o Conselho Comunitário de Defesa Social Celina Queiroz.

Meio ambiente
Por iniciativa da Comissão de Responsabilidade Socioambiental do TJCE
(presidida pelo Des. Carlos Alberto Forte e tendo como membro a Secretária
Executiva da Esmec, Euwláudia Figueiredo Fontenele Sampaio Cunha) e contando
com as presenças do Des. Paulo Ponte e do secretário estadual do Meio Ambiente,
Artur Bruno, dentre outras autoridades, foram plantadas 150 (cento e cinquenta)
mudas de plantas nativas na Praça da Justiça (em frente à Esmec) e ao redor da
Escola, bem como em suas proximidades. O evento teve a presença de representantes
da associação comunitária do Édson Queiroz, Sra. Antonia e Sr. Severo, que
receberam mudas de árvores nativas para incentivar o plantio entre os moradores do
bairro. A iniciativa marcou a implantação do Programa de Sustentabilidade do
entorno da Esmec, que compreende várias ações de responsabilidade ambiental,
dentre as quais a realização de pleitos junto à Prefeitura para limpeza, iluminação da
área e instalação de equipamentos públicos, como o Ecoponto.

VII - Participação em eventos nacionais
I Encontro de Diretores e Coordenadores Pedagógicos - Reuniu as escolas
judiciais e da magistratura de todo o Pais, e foi realizado no dia 23/02/15, na sede da
Enfam, em Brasília. Na ocasião, o Des. Paulo Ponte, representando a Esmec, elencou
as propostas pedagógicas que pretendeu adotar na Escola, em sua gestão.
Fundamentos Teóricos e Normativos da Enfam sobre Avaliação numa
Perspectiva Formativa - A Esmec participou deste evento, através de sua Assessoria
Pedagógica, nos dias 3 e 4/03/15, na Enfam (Brasília).
Capacitação sobre aplicação das novas diretrizes pedagógicas da Enfam A Esmec esteve presente neste evento, realizado em Recife (PE), nos dias 7 e
8/04/15, representada por seu Assessor Pedagógico.

Reunião do Grupo de Trabalho na Enfam - A Esmec, por integrar o Grupo,
representada pelo servidor Flávio José Moreira Gonçalves, esteve presente e discutiu
as diretrizes dos processos avaliativos das escolas judiciais. Evento realizado nos dias
16 e 17/04/15, em Brasília.
Curso Formação de Formadores - Realizado na Enfam (Brasília), de 22 a
24/04/15, com a participação dos juízes dos Polos de Aprendizagem da Esmec de
Sobral, Crateús e Iguatu.
Programa de educação a distância na formação dos magistrados
brasileiros - Encontro realizado em Brasília, nos dias 7 e 8/05/15, com a presença de
representante indicado pela Esmec, no caso, o servidor Joseton Silva dos Santos,
lotado na Divisão de Educação Corporativa e que realiza atividades relacionadas aos
cursos à distância, usando a Plataforma Moodle.
Introdução à Justiça Restaurativa - Curso realizado pela Escola Nacional da
Magistratura (ENM), em Brasília, de 22 a 24/07/15. A Esmec esteve representada
pelo juiz Jaime Medeiros Neto.
Conferência internacional - O desembargador Paulo Ponte participou, de 8 a
12/11/15, em Recife/PE, da 7th International Conference on the Training of the
Judiciary, que reuniu magistrados de cerca de 70 países. O evento foi de grande
importância para a troca de experiências e aquisição de conhecimentos sobre a
realidade de outras escolas judiciais. Deste evento, também participou o assessor
pedagógico da Esmec, Prof. Dr. Flávio José Moreira Gonçalves, colhendo mais
subsídios para sua pesquisa sobre formação e avaliação de juízes no Brasil, objeto de
sua tese de doutorado.
Debate sobre a nova Loman - O papel das escolas judiciais e associativas a
partir do novo texto da Lei Orgânica da Magistratura (Loman) foi debatido no
Encontro Nacional de Diretores de Escolas da Magistratura, que aconteceu no dia
03/12/15, em Brasília, promovido pela Escola Nacional da Magistratura (ENM). O
juiz Aluísio Gurgel, Coordenador da Esmec, representou a Instituição.
I Encontro Nacional de Diretores de Escolas de Formação de Magistrados
- O Diretor da Esmec participou, de 14 a 16/12/15, em Brasília (DF), deste evento,
que teve como tema principal “Reflexões sobre o Juiz do Século XXI”, numa ação
conjunta da Enfam, Enamat, da Escola Judiciária Eleitoral (EJE) e do Centro de
Estudos Judiciários da Justiça Militar da União (Cejum).

Posse da nova Diretoria da Enfam - O Diretor da Esmec, Des. Paulo Ponte,
prestigiou a posse dos ministros Humberto Martins e Herman Benjamin nos cargos
de Diretor-geral e Vice-diretor da Enfam, respectivamente. O evento aconteceu em
Brasília, no dia 16/12/15.
Encontros do Copedem
A Esmec continuou prestigiando os encontros do Colégio Permanente de
Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura (Copedem), eventos que debatem
importantes assuntos de interesse das escolas judiciais, nas áreas pedagógica,
administrativa e financeira. A Escola esteve presentes nas seguintes edições do
Copedem:
- XXXIX COPEDEM - Caldas Novas (GO), de 7 a 10/05/15, representada por seu
assessor pedagógico, Prof. Dr. Flávio José Moreira Gonçalves.
- XL COPEDEM - Ouro Preto (MG), de 30/07 a 01/08 de 2015, representada por seu
coordenador, juiz Aluisio Gurgel do Amaral Junior.
- XLI COPEDEM - Rio de Janeiro, de 15 a 17/11/15, representada por seu assessor
pedagógico, Prof. Dr. Flávio José Moreira Gonçalves.
Seminário do Copedem - Novos Rumos para um Crescimento Sustentável:
aspectos jurídicos, econômico-financeiros e ambientais. Realizado de 9 a
12/04/15, no Rio de Janeiro, com a presença do Des. Paulo Ponte.

VIII - Convênios
Termo de Cooperação Técnica assinado no dia 13/03/15, entre Esmec,
OAB/CE, MP e Justiça Federal, para realização do Ciclo de Palestras sobre o novo
Código de Processo Civil.
Protocolo de Cooperação Interinstitucional assinado pelo TJCE, Esmec,
Ministério Público Estadual, Escola da Defensoria Pública, Vice-Governadoria,
Prefeitura de Fortaleza, AMB, ACM e Terre des hommes, com a finalidade de

difundir e implementar práticas de justiça restaurativa para a infância e juventude no
Ceará. Solenidade ocorrida dia 03/06/15, na Presidência do TJCE.
Termo de Cooperação Técnica assinado entre Esmec, TRE/CE e Ministério
Público estadual, incluindo a Escola Superior do Ministério Público (ESMP) na
parceria Esmec/EJE para oferta de cursos e outras atividades pedagógicas. Assinatura
realizada no dia 09/06/15, na sede do TRE.
Termo de Cooperação Técnica assinado no dia 24/06/15 pelo Diretor da
Esmec e o secretário Hélio Leitão (titular da Secretaria estadual de Justiça - Sejus),
objetivando a promoção de programas de proteção a pessoas ameaçadas e de
enfrentamento ao tráfico humano, por meio de aulas, palestras e debates.
Convênio de Cooperação assinado em 20/07/15, entre o Polo de
Aprendizagem da Esmec em Iguatu (juiz Ricardo Alexandre Costa) e a Universidade
Estadual do Ceará (Uece), com vistas à promoção de cursos e eventos, além da
utilização dos espaços do campus multiinstitucional da Uece no município.
Convênio de Cooperação entre o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
(TJCE), a Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec) e a Fundação
Universidade Estadual do Ceará (UECE) – CV nº 192/2015, assinado em 27/08/2015
no Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça, estabelecendo parceria entre a
FUNECE e a ESMEC, através do Mestrado Profissional em Planejamento e Políticas
Públicas – MPPPP, para contribuir com o processo de qualificação de magistrados,
membros do Ministério Público e defensores públicos cearenses, convênio ao qual
aderiram posteriormente a Procuradoria Geral de Justiça/Escola Superior do
Ministério Público (ESMP) e a Defensoria Pública Geral/Escola Superior da
Defensoria Pública.
Convênio de Cooperação Técnica entre TJCE, Esmec e Universidade de
Fortaleza (Unifor), assinado no dia 26/08/15, com o objetivo de desenvolver
programas e atividades sobre geração de conflitos e mediação no âmbito do
Judiciário cearense, promover capacitações de magistrados e servidores na área,
dentre outras ações.

IX - Rede de Escolas

A Esmec integra, desde 2010, a Rede de Escolas de Governo do Estado do
Ceará, que congrega 12 instituições. No dia 12/08/15, o desembargador Paulo Ponte
foi eleito, por aclamação, Coordenador Geral da Rede, para o biênio 2015-2017,
prometendo um trabalho conjunto, participativo e continuado das escolas. Sua
primeira medida foi dotar a Rede de um Plano Estratégico. Os estudos foram
iniciados em 16/09/15 e concluídos em 25/11/15. O documento foi finalmente
homologado pelo Des. Paulo Ponte em 30/03/16. Nesta mesma data, houve uma
reunião para discutir a criação do Portal da Rede, uma das primeiras ações previstas
no planejamento estratégico aprovado e a realização de um grande evento sobre
Educação a Distância (EaD) ainda este ano.
A apresentação do Portal para os representantes das escolas aconteceu no dia
06/04/16, na sede do Instituto Escola de Contas e Capacitação Ministro Plácido
Castelo (IPC). Na ocasião, foi explicado que o Portal será um espaço comum de
divulgação e publicização das ações da entidade na internet. Ficou decidido que as
escolas enviarão sugestões para o aperfeiçoamento do endereço eletrônico, que
deverá entrar no ar ainda em maio deste ano.

Outros assuntos debatidos foram a realização do I Encontro de Educação à
Distãncia (EaD) em Rede, provavelmente em junho deste ano, e um grande evento
em novembro, quando serão debatidos temas como: ética no serviço público,
corrupção, transparência e desenvolvimento sustentável.

X – Cursos Credenciados na Enfam
A Esmec obteve parecer favorável e credenciou os projetos de todos os cursos
que submeteu à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados
(Enfam) durante a gestão 2015/2016, tendo priorizado a realização de cursos nas
áreas mais demandadas pelos magistrados nas pesquisas realizadas a título de
levantamento das necessidades de capacitação para subsidiar avaliação diagnóstica.
Sensível a estas demandas, a Esmec priorizou na oferta de cursos as áreas mais
críticas, que exigem uma atuação mais cuidadosa dos magistrados, sempre pautando a
elaboração dos cursos pela avaliação diagnóstica que permite a identificação dos
problemas, baseando-se nos dados do CNJ em Números e em outras bases de dados
do próprio Tribunal de Jsutiça do Estado do Ceará, bem como em pesquisa feita junto
aos próprios magistrados.
Destaque-se que a Esmec conseguiu trazer para ser realizado em Fortaleza o
módulo nacional da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados
(Enfam), destinado aos juízes substitutos e ministrado por magistrados formadores de
outros estados da federação, o que levou a uma economia de recursos considerável
para o Tribunal de Justiça, que em raão disto deixou de pagar diárias e passagens
aéreas para 76 (setenta e seis) juízes subsitutos, os quais, do contrário, teriam de
deslocar-se até a capital federal para realizar o referido curso.
A tabela abaixo demonstra os cursos credenciados, a carga horária dos
mesmos, o processo de credenciamento, a data da portaria publicada e o número dos
pareceres favoráveis, exarados pelos criteriosos pareceristas da Enfam e disponíveis
como anexo do presente relatório:
CURSOS

CARGA
DATA DA
PROCESSO PORTARIA
PUBLICAÇÃO
HORÁRIA
PORTARIA

PARECER

V Curso de
Formação Inicial
de Juízes

521 h/a

201652

48

22/03/16

31/03/16

201652-0012016

Justiça Juvenil
Restaurativa

30 h/a

2015278

300

26/11/15

14/12/15

2015278-0012015

Lei Maria da
Penha e a
Violência
Doméstica contra
a Mulher

30 h/a

2015153

258

16/09/15

13/10/15

2015153-0012015

Os Juízes
Eleitorais e a
Legitimidade das
Eleições

30 h/a

2015193

223

13/08/15

11/09/15

2015193-0012015

Direito da
Infância e da
Juventude

30 h/a

2015152

224

13/08/15

11/09/15

2015152-0012015

Ações Eleitorais
Cíveis e
Inelegibilidades

40 h/a

201583

154

15/06/15

26/06/15

201583-0012015
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APRESENTAÇÃO

Este documento tem por objetivo apresentar o Planejamento Estratégico (PE) da ESCOLA SU PERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO CEARÁ (ESMEC) - 2015-2016, realizado no período de 27 de janeiro a 18 de fevereiro de 2016.
A ESMEC é órgão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e foi criada pela Lei Estadual nº 11.203, de 17 de junho de 1986. Possui quatro polos de aprendizagem no interior do Estado (Sobral, Iguatu, Crateús e Crato), além da sede em Fortaleza.
Tem como missão desenvolver a formação continuada de juízes, servidores do Poder Judiciário e
demais operadores do Direito, propiciando uma visão atualizada e crítica da ciência jurídica e de
áreas afins, dando-lhes ainda uma consciência dos problemas locais, nacionais e internacionais
através de abordagens transdisciplinares, sem olvidar a competência técnico-jurídica e administrava necessária para a busca de soluções comprometidas com a Justiça Social, através da efetivação dos direitos humanos e fundamentais.
Balizaram o Planejamento Estratégico as diretrizes e políticas do Poder Judiciário Estadual e as
bem como metas estratégicas da instituição, além das Diretrizes Pedagógicas da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), com as quais a Escola precisa estar alinhada.
O Planejamento Estratégico teve como facilitadora das oficinas a Sra. Regina Estela Benevides
de Lima, Analista de Gestão da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (ETICE) e pósgraduada em Gestão Pública, a qual exerce atividades na Coordenadoria de Estratégias de Tecnologia da Informação – COETI da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará –
SEPLAG.

1. METODOLOGIA

O Planejamento Estratégico (PE) é um processo de analisar uma organização sob diversos ângulos direcionando seus rumos e monitorando suas ações de forma concreta (Peter Druker). Tomar decisões que envolvem riscos, organizar sistematicamente as ações necessárias para uma
boa execução das decisões, e retroalimentar e medir os efeitos dessas decisões são tarefas
que fazem parte do planejamento estratégico.
Para este PE, período 2015 a 2016, utilizou-se o planejamento estratégico tradicional associado
à ferramenta Balanced Scoredcard – BSC.
Inicialmente foram revistos os elementos do sistema organizacional da instituição, onde foi elaborado e validado em plenária o Mapa de Negócio, o qual expõe de forma gráfica os componentes Entradas, Processos, Saídas e Clientes, possibilitando a todos um melhor entendimento
das competências da instituição com ênfase em seus Clientes e Resultado desejados.
Com base no Mapa de Negócio, passou-se pela definição da Identidade Organizacional (Missão, Visão e Valores), pelo Diagnóstico Organizacional, para o qual foi utilizada a ferramenta
Análise dos Ambientes Externo e Interno (Matriz SWOT), passando pela definição das Estratégias Organizacionais, Objetivos Estratégicos, Metas e Indicadores, e, finalmente, pelos Planos de Ação, para os quais utilizou-se a ferramenta 5W2H (What, Who, When, Why, How, e
How Much).
A figura a seguir mostra a representação gráfica dos elementos do PE, sequenciados e correlacionados, enfatizando o Ciclo do Planejamento que inclui as fases Implementação, Medição e
Avaliação e Alinhamento Estratégico.
Em todas as fases do planejamento utilizou-se o conceito do Ciclo PDCA, metodologia de gestão a qual sugere que, qualquer atividade de gestão ou planejamento estratégico que seja executada na empresa seja conduzida seguindo as 4 fases, de forma a obter a melhoria contínua
dos processos e resultados de gestão: P (plan, planejar), D (do, fazer), C (check, acompanhar),
A (act, corrigir).

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO

CICLO DO PLANEJAMENTO
Medição
Mediçãoee
Avaliação
Avaliação

Análise
Análisedo
do
Ambiente
Ambiente
Interno
Interno

Alinhamento
Alinhamento
Estratégico
Estratégico

BSC
Formulação
Formulaçãode
de

Declaração
Declaraçãoda
da

Objetivos,
Objetivos,
Metas
Metas

Missão,
Missão,
Visão
Visão ee Valores
Valores

ee
Indicadores
Indicadores
Análise
Análise do
do
Ambiente
Ambiente
Externo
Externo

Elaboração
Elaboração

dos
dos

PPlanos
lanos de
de

Ação
Ação

Implementação
Implementação

2. MAPA DE NEGÓCIO

O Mapa de Negócio é a representação visual dos principais componentes de um ambiente organizacional. Para subsidiar a elaboração da Identidade Organizacional foi valido em plenária
o Mapa de Negócio da ESMEC, resultando no seguinte mapa:

MAPA DE NEGÓCIO
INFLUÊNCIAS AMBIENTAIS

Políticas do Poder Judiciário, Escolas de Governos, Parcerias

ENTRADAS
INSUMOS
UECE
Profissionais
Professores
Salas de Aula /Auditório
Metodologia de Ensino
Material e tecnologia
de ensino
PARCERIAS
Instituições de
Ensino e pesquisa:
UECE / Uva / EGP
SENAC /
ENFAM (federal)
ESMP e ESDEP /
EJE / ESA /
COPEDEM / ENM /
CEAJUD/CNJ
Instituições públicas e
privadas
Rede de Escolas
Cathedra/Jurisdictio
Colaboradores da Esmec
Recursos Financeiros

PROCESSOS

SAÍDAS

Planejamento, execução e
Avaliação pedagógica para
Cursos de formação continuada
Planejamento, execução e
Avaliação pedagógica para
Cursos de pós-graduação
Promoção de eventos:
congressos, seminários e
palestras
Gestão de apoio à formação/
capacitação:
(C. de frequência dos
cursos, históricos , inscrições,
lanç. de notas, avaliação, certidões,
Declarações e emissão de
certificados)
Apoio Logístico, administrativo
e de pessoal

CLIENTES
Magistrados

Cursos de aperfeiçoamento de
magistrados
Cursos de Formação continuada
e de Gestão
Cursos de Pós-Graduação e
Mestrado
Congressos, Seminário e
Palestras
Cursos direcionados à
comunidade do entorno da
Esmec

Ministério Público
Defensores Públicos
Servidores do Poder
Judiciário
Estudantes da
Universidade de Direito
Servidores públicos em
convênio (Convênios)
Presidência do TJ-CE
Social:
Comunidade dos
moradores do entorno
da Esmec

3. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

Apresenta-se a seguir a Identidade Organizacional da ESMEC, formada pela missão, Visão e
Valores:

MISSÃO: A missão é a razão de ser de uma empresa.
Promover a formação e aperfeiçoamento de magistrados, servidores
e agentes essenciais à atuação do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

VISÃO: A Visão de Futuro é a expressão que traduz a situação futura desejada para a instituição.
Ser referência nacional como instituição que promove cursos de excelência na área de formação e aperfeiçoamento de magistrados e no desenvolvimento de ações de responsabilidade socioambiental até 2020.

VALORES: Os Valores representam os princípios éticos que devem nortear as ações e a conduta
da organização.
Publicidade, Moralidade, Legalidade, Impessoalidade, Eficiência, Transparência, Ética, Respeito,
Compromisso, Cooperação, Integração, Sustentabilidade, Meritocracia e Empatia.

4. ANÁLISE DOS AMBIENTES EXTERNO E INTERNO (MATRIZ SWOT)
Com base na Identidade Organizacional e nos direcionamentos estratégicos, realizou-se o diagnóstico da ESMEC utilizando a Matriz SWOT, ferramenta para análise ambiental visando construir objetivos estratégicos efetivos, a qual consiste em recolher dados importantes que caracterizam o ambiente interno (forças e fraquezas) e externo (oportunidades e ameaças) da empresa.
AMBIENTE EXTERNO
AMEAÇAS
. Falta de segurança

OPORTUNIDADES
. Parcerias e convênios

externa (pública) . Comunidade do Dendê
. Crise econômica

integrada às

nacional

atividades da
Esmec

AMBIENTE INTERNO
PONTOS FORTES
. Autonomia e independência para

PONTOS FRACOS

. Inexistência de padronização das ações
administrativas e pedagógicas
planejamento e realização das
. Quantidade insuficiente de servidores
atividades
efetivos
.
Capacitação
dos servidores da Esmec
. Incorporação da Biblioteca do TJ à
.
Comunicação
Interna inadequada
Esmec
. Divulgação e publicação dos cursos
. Existência de sede própria
incompletas
Infraestrutura :
. Profissionalismo da equipe
. Limitação de ligações telefônicas e
. Professores qualificados
acesso à internet, inviabilizando a
curso normal das atividades;
. Integração da equipe
. Ausências de espaço adequado para
leitura na biblioteca;
. Acessibilidade aos gestores
. Instalações físicas e elétricas
. Credibilidade
inadequadas;
.
Equipamentos
eletroeletrônicos
. Oportunidades de aprimoramento
obsoletos;
profissional da equipe
. Ausência de laboratório de informática;
. 30 anos da Esmec (instituição
. Acessibilidade inadequada para
pessoas com deficiências.
consolidada e madura)
. Organograma em descompasso com a
realidade da Escola
. Falta de um profissional/servidor
especializado na área
contábil/financeira
. Ausência de um setor responsável pela
área de comunicação, incluindo
serviços de imprensa, ouvidoria e
cerimonial

5. MAPA ESTRATÉGICO
O Mapa Estratégico é a representação visual das estratégias da instituição, com seus objetivos
estratégicos dispostos nas quatro perspectivas do Balanced Scorecard (BSC) e focados no
alcance da Visão de futuro e no cumprimento da Missão.

MAPA ESTRATÉGICO - ESMEC
MISSÃO: Promover a formação e
aperfeiçoamento de magistrados,
servidores e agentes essenciais à
atuação do Poder Judiciário do
Estado do Ceará.

VISÃO: Ser referência nacional como
instituição que promove cursos de excelência
na área de formação e aperfeiçoamento de
magistrados e no desenvolvimento de ações
de responsabilidade socioambiental até 2020.

VALORES: Publicidade, moralidade,
legalidade, impessoalidade, eficiência,
transparência, ética, respeito,
compromisso, cooperação, integração,
sustentabilidade, meritocracia e empatia.

Cliente

Fortalecer o Processo
Fortalecer o Processo
de Comunicação e
de Comunicação e
Relações-Públicas
Relações-Públicas

Aperfeiçoar o
Aperfeiçoar o
Sistema de Avaliação
Sistema de Avaliação

Aperfeiçoar o Atendimento
Aperfeiçoar o Atendimento
ao Cliente
ao Cliente

Aperfeiçoar o Atendimento
Aperfeiçoar o Atendimento
ao Cliente
ao Cliente

Aperfeiçoar os
Aperfeiçoar os
Processos de
Processos de
Comunicação Interna
Comunicação Interna

Implementar o Processo
Implementar o Processo
de Monitoramento do
de Monitoramento do
Planejamento Estratégico
Planejamento Estratégico

Processos Internos

Aperfeiçoar os
Aperfeiçoar os
Processos de Gestão
Processos de Gestão

Promover a Melhoria
Promover a Melhoria
da
da
Infraestrutura
Infraestrutura
da ESMEC
da ESMEC

Aprendizado e Crescimento

Promover a Melhoria
Promover a Melhoria
do Clima Organizacional
do Clima Organizacional
entre os Colaboradores
entre os Colaboradores

Promover o Acesso
Promover o Acesso
a cursos de Extensão,
a cursos de Extensão,
Aperfeiçoamento
Aperfeiçoamento
e Pós-Graduação para
e Pós-Graduação para
os Colaboradores
os Colaboradores

Identificar os Talentos e
Identificar os Talentos e
Habilidades para Melhoria
Habilidades para Melhoria
da Satisfação dos
da Satisfação dos
Colaboradores e da
Colaboradores e da
Produtividade no Trabalho
Produtividade no Trabalho

Realizar a
Realizar a
Gestão de Fundos
Gestão de Fundos
da ESMEC
da ESMEC

Intensificar a Alocação de
Intensificar a Alocação de
Recursos de
Recursos de
Convênios e Parcerias
Convênios e Parcerias

Sustentabilidade
Ampliar a Arrecadação
Ampliar a Arrecadação
dos Cursos e Uso dos
dos Cursos e Uso dos
Espaços Físicos
Espaços Físicos

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS E INDICADORES
PERSPECTIVA

OBJETIVOS

METAS
1.1. Implementar a assessoria de
comunicação e Relações-públicas da
Escola até 2016

INDICADORES DAS METAS
Projeto
na Assembleia
Assessoria implementada

aprovado

e

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS E INDICADORES
PERSPECTIVA

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES DAS METAS

1.Fortalecer o processo de comunicação e relações-públicas

1.2. Implementar 9 propostas de criação
ou ampliação das ferramentas de
comunicação até 2017

% de propostas de criação e ampliação das
ferramentas de comunicação implementadas

2.1. Implementar o sistema de avaliação
de reação 100% virtual até 2017

Sistema de avaliação de reação 100% virtual
implementado

2.2. Implementar o sistema de avaliação
institucional 180 graus até 2017

Sistema de avaliação institucional 180 graus
implementados

2.3. Aperfeiçoar 100% os instrumentos
de avaliação institucional até 2016

Instrumentos de
aperfeiçoados

3.1. Implementar certificados virtuais em
100% dos certificados dos cursos até
2016

% dos cursos com certificados virtualizados

4.1. Criar o núcleo de educação à
distância da ESMEC, até dez de 2016

Núcleo de educação à distância da ESMEC
criado

4.2. Ampliar em 50% a oferta de cursos
presenciais nos polos de Aprendizagem
no interior até dez de 2017

% de cursos presenciais ampliados nos polos
de Aprendizagem no interior

2.
Aperfeiçoar
o
Sistema de Avaliação

CLIENTE

3.
Aperfeiçoar
atendimento
cliente

o
ao

4. Ampliar o acesso
aos cursos ofertados

avaliação

institucional

4.3. Ampliar em 50% a oferta os cursos % de oferta dos cursos EAD ampliados
EAD até dez de 2017
5.1 Adequar o quadro de Servidores nos % de setores com quadro de servidores
setores da Esmec até 2016
adequado.

5.

Aperfeiçoar

5.2. Reativar e recompor a CPAI CPAI reativada e recomposta.
(Comissão permanente de Avaliação
os Institucional) até 2016

Processos de Gestão
PROCESSOS

5.3. Implantar o sistema de avaliação Sistema
de
avaliação
individual de desempenho até 2017
desempenho implantado

individual

de

5.4. Atualizar a estrutura organizacional Estrutura organizacional (organograma) e
(organograma) e competência funcionais competência funcionais atualizadas
da Esmec

INTERNOS

6.

Promover

melhoria
Infraestrutura
ESMEC

a

6.1. Adequar a Secretaria Executiva, % de setores da Esmec adequados com
Assessoria Pedagógica, Biblioteca e equipamentos e computadores
Assessoria
de
comunicação
com
equipamentos e computadores até 2017

da 6.2. Implantar 100% do sistema de % de salas com sistema de registro de
registro de frequência biométrico nas frequência biométrica implantado
da
salas de aula e auditório até 2017
6.3. Edificar 2 salas de aula com para 60 % de salas de aula edificadas
alunos cada até 2017

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS E INDICADORES
PERSPECTIVA

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES DAS METAS

6.4. Ampliar o espaço físico da Biblioteca Espaço físico da Biblioteca ampliado.
até 2017.
6.5. Atualizar o acervo da Biblioteca até Acervo da Biblioteca atualizado
2017
6.6 Cercar o estacionamento lateral Estacionamento lateral externo cercado.
externo conforme normas do Detran até
2016

PROCESSOS
INTERNOS
(continuação)

7.1. Realizar reuniões quinzenais
7. Aperfeiçoar
os trabalho até 2017
processos
de
comunicação interna. 7.2. Redesenhar 3 processos de
comunicação interna até 2017

de % de reuniões de trabalho realizadas

% dos processos redesenhados

7.3. Elaborar 3 procedimentos de rotina % de procedimentos de rotina elaborados
referentes aos processos redesenhados
até 2017
8.
Implementar
o 8.1. Definir e implementar equipe de Equipe definida e implementada
processo
de monitoramento
do
planejamento
monitoramento
do estratégico até 2016
Planejamento
Estratégico

APREDIZADO
E

9. Promover a
melhoria do Clima
Organizacional entre
os colaboradores

CRESCIMENTO

10. Promover o
acesso a cursos de
extensão,
aperfeiçoamento e
pós-graduação para
os colaboradores

9.1. Realizar 2 pesquisas de clima
organizacional até 2017

% de pesquisas de clima organizacional
realizadas
Índice de satisfação do Clima Organizacional

9.2. Promover 20 eventos motivacionais
para a integração e harmonia da equipe
até 2017

% de eventos motivacionais promovidos

9.3. Desenvolver 2 eventos voltados à
Qualidade de Vida e Saúde no trabalho
até 2017

% de eventos voltados à Qualidade de Vida e
Saúde no trabalho desenvolvidos

10.1. Proporcionar 4 cursos relacionados %
de
cursos
às atividades profissionais para 100%
colaboradores.
dos colaboradores até 2017

11. Identificar os
11.1.Realizar o mapeamento de
talentos e habilidades competências até 2017
para melhoria da
satisfação dos
colaboradores e da
produtividade no
trabalho

proporcionados

Mapeamento de competências realizado.

por

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS E INDICADORES
PERSPECTIVA

OBJETIVOS
12.
Ampliar
arrecadação
cursos e uso
espaços físicos

METAS

a 12.1. Ampliar em 50% a oferta de cursos % de oferta de cursos pagos ampliados
dos pagos em 2017
dos
13.1. Recriar o Fundo Esmec até 2017

SUSTENTABILIDADE

INDICADORES DAS METAS

Fundo Esmec recriado por lei estadual

13.2. Transformar a Esmec em unidade Esmec transformada em unidade gestora
13. Realizar a gestão
gestora e não apenas orçamentária até
de Fundos da ESMEC
2017
13.3. Realizar a gestão da rubrica do
Rubrica do Fermoju gerida de forma
Fermoju destinada à Esmec de forma autônoma
autônoma até 2017
14.
Intensificar
a 14.1. Ampliar em 50% os convênios e
alocação de Recursos parcerias até 2017
de
Convênios
e
Parcerias
14.2. Apresentar e implementar proposta
para cobrança da cessão, exploração e
utilização dos espaços físicos da Esmec
por entes privados até 2017

Convênios e parcerias ampliadas

Proposta para cobrança da cessão,
exploração e utilização dos espaços físicos da
Esmec por entes privados apresentada e
implementada

7. PLANOS DE AÇÃO
PLANOS DE AÇÃO
PERSPECTIVA: CLIENTE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Fortalecer o processo de comunicação e relações-públicas
META: 1.1. Implementar a assessoria de

INDICADOR: Projeto na Assembleia aprovado e Assessoria implementada

comunicação

FÓRMULA DE CÁLCULO:

e

relações-públicas

da

Esmec até 2016
RESPONSÁVEL: Anchieta
PRIO-

AÇÃO

RESPON-

PRAZO

JUSTIFICATIVA

PROCEDIMENTO

CUSTO

RIDADE

(What)

SÁVEL

(When)

(Why)

(How)

ESTIMADO

(Who)
1°

2°

3ª

Elaboração
do
projeto de criação
da Ascom -Esmec

Diretoria da
Esmec

(How much)
Abr/16

Escola precisa de um serviço
exclusivo e profissionalizado,
que coordene as áreas de
imprensa, relações-públicas,
ouvidoria e cerimonial

Acompanhamento
do projeto no TJ e
Assembleia

Diretoria da
Escola

Mai a
ago/16

O TJ é quem delibera sobre a
criação de assessorias em sua
estrutura organizacional

Estruturação
Assessoria

Diretoria da
Escola

Set a
dez/16

Necessidade de infraestrutura
mínima para unidade funcionar

da

Elaborar projeto e
encaminhar para
deliberação da
Presidência do TJCE

-

Presidência do TJ aprova
a sugestão e encaminha
mensagem para
deliberação do
Legislativo. Deputados
aprovam e lei é
publicada no Diário
Oficial.

-

Nomeação de um
assessor (símbolo GAJ1), um jornalista auxiliar
(pode ser terceirizado) e
um estagiário.
Providenciar sala
específica para a
Assessoria, com
estrutura física
necessária ao seu
funcionamento.

-

PLANOS DE AÇÃO
PERSPECTIVA: CLIENTE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2. Aperfeiçoar o Sistema de Avaliação
META: 2.1. Implementar o sistema de avaliação de reação 100% virtual até

INDICADOR: Sistema de avaliação e reação 100%

2017

virtual implementado

RESPONSÁVEL: Débora

FÓRMULA DE CÁLCULO:

PRIO-

AÇÃO

RESPON-

PRAZO

JUSTIFICATIVA

PROCEDIMENTO

CUSTO

RIDADE

(What)

SÁVEL

(When)

(Why)

(How)

ESTIMADO

(Who)
1ª

2ª

3ª

Definição da
ferramenta mais
adequada

Débora

Adequação do
formulário das
avaliações de
reação em “papel”
para o ambiente
virtual

Débora

Treinamento da
equipe responsável
pelas avaliações de
como utilizar o
formulário de
avaliação eletrônico

Débora

(How much)
Final de
março

Viabiliza de maneira
mais simples e eficaz
as avaliações de
reação

Pesquisa sobre ferramentas
gratuitas de formulário e
comparar as vantagens e
desvantagens de cada uma,
escolhendo a mais adequada
às avaliações de reação da
Escola

Final de
abril

Possibilita a
concretização da
avaliação de reação
on-line

Transferência dos
questionamentos da ficha de
avaliação de reação para o
formulário virtual selecionado

-

Junho

Dar uma maior
segurança e
praticidade ao trabalho
da equipe responsável
pelas avaliações

Expor como o formulário deve
ser enviado aos alunos de
cada curso e como receber às
respostas destes.

-

-

PLANOS DE AÇÃO
PERSPECTIVA: CLIENTE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2. Aperfeiçoar o Sistema de Avaliação
META: 2.2 implementar o Sistema de Avaliação Institucional 180 graus até
2017
RESPONSÁVEL: Flávio
PRIO
RIDA

INDICADOR: Sistema de Avaliação Institucional
180 graus implementado
Método de cálculo:

AÇÃO

RESPON-

PRAZO

JUSTIFICATIVA

PROCEDIMENTO

CUSTO

(What)

SÁVEL

(When)

(Why)

(How)

ESTIMADO

DE

(Who)

(How much)

1ª

Pesquisa sobre o
sistema de avaliação
institucional na Esmec

Rosângela

Abr/16

Conhecimento sobre o
mecanismo de
elaboração

Pesquisa na internet e
em e contactar outras
instituições que usam
este modelo.

-

2ª

Viabilização das
formas de avaliar.

Rosângela

Jun/16

Definição da metodologia
e a forma do de avaliar

Providência quanto aos
elementos orientativo da
pesquisa;
Verificação junto aos
gestores a possibilidade
de elaboração do
questionário avaliativo

Não pode ser
mensurado

3ª

Realização de reunião
para propor sugestões
de como melhor avaliar.

Rosângela

Ago/16

Possibilitar a
concretização das
opiniões colhidas em
reunião na formação de
um método a seguir.

Entrar em contato com
os colegas para saber o
momento certo para
aplicar a avaliação
institucional

-

4ª

Identificação de
possíveis falhas no
processo

Rosângela

Set/16

Reformulação dos
quesitos a serem
avaliados

Identificação das
pessoas que irão avaliar
e ser avaliados

-

5ª

Organização do projeto

Rosângela

Out/16

Elaboração do sistema
avaliativo

Coletar dados que facilite
a otimização.

-

6ª

Aplicação do formulário
avaliativo

Rosângela

Começo
jan/17

Tabular o resultado do
sistema avaliativo

Distribuir o formulário de
avaliação entre
servidores

-

PLANOS DE AÇÃO
PERSPECTIVA: CLIENTE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2. Aperfeiçoar o Sistema de Avaliação
META: 2.3 Aperfeiçoar 100% os instrumentos de avaliação institucionais
até 2016.
RESPONSÁVEL: Flávio

INDICADOR:
Instrumentos
de
avaliação
institucionais aperfeiçoados
Método de cálculo: Nº instrumentos de avaliação
institucionais existentes/ Nº instrumentos de
avaliação institucionais aperfeiçoados * 100

PRIO

AÇÃO

RESPON-

PRAZO

JUSTIFICATIVA

PROCEDIMENTO

CUSTO

RIDA

(What)

SÁVEL

(When)

(Why)

(How)

ESTIMADO

DE

(Who)

(How much)

1ª

Realização do
levantamento dos
instrumentos de
avaliação existentes

Rosângela

Mar/16

Conhecimento do que
já é utilizado para
avaliar

Reunião
e
compilação de todos
os
instrumentos
usados hoje

-

2ª

Realização da
consulta aos
stakehouders e
usuários

Flávio

Jun/16

Entendimento
das
expectativas
dos
gestores e clientes
quanto à avaliação

Entrevista
dos
gestores, usuários e
tabular
resultados,
reativando o CPAI.

SIM

3ª

Atualização dos
instrumentos
existentes, com base
na consulta feita

Flávio

Ago/16

Necessidade de
atualizar instrumentos

Exame das
necessidades de
atualização pra
satisfazer clientes

-

4ª

Criação de novos
instrumentos de
avaliação que
permitam realizar
avaliação 180°

Flávio

Set/16

Ampliação do número
de itens e aspectos
avaliados

Elaboração e
submissão dos novos
instrumentos aos
gestores

-

5ª

Virtualização do
processo de
avaliação
institucional

Débora

Nov/16

Facilitação do acesso à
avaliação e a coleta de
dados com economia
de papel

Informatização
dos
instrumentos
de
avaliação de papel

-

6ª

Aplicação dos novos
instrumentos

Rafaela

Dez/16

Teste da idoneidade e
consistência dos novos
instrumentos e aferir
resultados

Aplicação
dos
questionários
e
tabular os dados

-

7ª

Geração de
relatórios e publicizar
aos gestores

Débora

Jan/16

Apresentação
resultados
melhorias

dos
visando

Apresentação
dos
relatórios em reunião
aos atuais e futuros
gestores da Esmec

SIM

8ª

Realização de
Pesquisa de
Satisfação

Flávio

Após 6
meses

Avaliação da satisfação
dos
usuários
com
relação
aos
instrumentos
de
avaliação
implementados

Aplicação
do
formulário
de
avaliação nos cursos

-

PLANOS DE AÇÃO
PERSPECTIVA: CLIENTE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3. Aperfeiçoar o Atendimento ao cliente
META: 3.1. Implementar certificados virtuais em 100% dos certificados dos
cursos até 2016
RESPONSÁVEL: Jucélia

INDICADOR:
virtualizados

% dos cursos com certificados

Método de cálculo: nº de cursos com
certificados virtualizados / nº de cursos com
certificados virtualizados * 100
PRIO

AÇÃO

RESPON-

PRAZO

JUSTIFICATIVA

PROCEDIMENTO

CUSTO

RIDA

(What)

SÁVEL

(When)

(Why)

(How)

ESTIMADO

mai/16

O levantamento servirá
para saber quais cursos
e quais dados deverão
ser
utilizado
para
elaborar o certificado.

Pesquisar as pastas de
cursos
e
fazer
levantamento

Mostrar os dados e
verificar viabilização do
sistema

Reunião com equipe
do Fórum

DE
1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

(Who)
Levantamento dos
dados de todos os
cursos

Jucélia

Realização de
reunião com a
informática do fórum,
para mostrar os
dados levantados

Jucélia

Implantação junto
com a informática do
fórum o sistema
necessário

Jucélia

Implementação do
novo sistema de
certificado

Jucélia

Publicização da nova
forma de impressão
de certificados

Jucélia

(How much)

jun/16

ago/16

set/16

out16

Implementando
próprio sistema

o

-

-

Utilizar o próprio sistema
-

Testando a
funcionalidade do
sistema

Utilizar dados reais para
verificar a funcionalidade
do sistema

Para mostrar ao público
a nova forma de
impressão
de
certificado

Divulgação no site da
ESMEC

-

-

PLANOS DE AÇÃO
PERSPECTIVA: CLIENTE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 4. Ampliar o acesso aos cursos ofertados
META: 4.1. Criar o Núcleo de Educação à Distância da ESMEC, até dezembro

INDICADOR: Núcleo de Educação à Distância

de 2016

da ESMEC criado

RESPONSÁVEL: Débora

FÓRMULA DE CÁLCULO:

PRIO

AÇÃO

RESPONS

PRAZO

JUSTIFICATIVA

PROCEDIMENTO

CUSTO

RIDA

(What)

ÁVEL

(When)

(Why)

(How)

ESTIMADO

DE

(Who)

(How much)

1ª

Levantamento das
atividades e dos
elementos
necessários à
realização de cursos
em EaD

Débora

Final de
mai/16

Organizar o trabalho de
criação do Núcleo de
Educação à Distância da
Esmec

Pontuação de todas as
atividades necessárias à
criação de cursos em
EaD, desde a idealização
até seu término,
incluindo os elementos
necessários

-

2ª

Viabilização das
atividades e
elementos pontuados

Débora

Final de
ago/16

Concretizar o Núcleo de
Educação à Distância

Providência dos
elementos e atividades
que não necessitarão de
gastos financeiros
Verificação com os
gestores da possibilidade
de gastos com
elementos e atividades
que precisarão de gastos
financeiros, viabilizando
os que poderão ser
financiados

Gastos ainda
não estimados

3ª

Realização dos
convênios e parcerias
com instituições que
possam prover os
elementos e
atividades os quais a
Escola não poderá
financiar

Débora

Final de
out/16

Possibilita a
concretização do Núcleo
de Educação à Distância

Contato com o IPC e
outras instituições
possíveis de parceria
com a Esmec, com o
objetivo de prover
elementos necessários à
implantação do Núcleo
de Educação à Distância,
em que o TJ não possa
suprir financeiramente

-

PLANOS DE AÇÃO
PERSPECTIVA: CLIENTE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 4. Ampliar o acesso aos cursos ofertados
META: 4.2. Ampliar em 50% a oferta de cursos presenciais nos polos de

INDICADOR: % de oferta de cursos presenciais

Aprendizagem no interior até dez de 2017

nos polos de Aprendizagem no interior ampliados

RESPONSÁVEL: Flávio

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Nº de oferta de cursos
presenciais ampliados - Nº de oferta de cursos
presenciais previstos) /

Nº de cursos com

certificados virtuais previstos* 100
PRIO

AÇÃO

RESPON-

PRAZO

JUSTIFICATIVA

PROCEDIMENTO

CUSTO

RIDA

(What)

SÁVEL

(When)

(Why)

(How)

ESTIMADO

DE
1ª

(Who)
Promoção
da
avaliação
diagnóstica com
juízes
e
servidores
do
interior
para
sondar acerca das
necessidades de
capacitação

(How much)
Mai/16

Conhecimento das
necessidades de capacitação
e treinamento dos juízes e
servidores do interior

Elaboração do questionário no
Google Formas e aplicá-lo

-

Flávio

2ª

Tabulação
resultados
avaliação
diagnóstica

dos
da

Flávio

Jun/16

Organização dos dados
resultantes da aplicação do
questionário

Organização dos dados em
uma planilha e dar aos
mesmos tratamento estatístico
para orientação à tomada de
decisão quanto aos cursos a
serem ofertados

-

3ª

Planejamento dos
cursos
voltados
para
as
necessidades das
comarcas
do
interior do Estado

Flávio

Jul/16

Planejamento da oferta dos
cursos

Realização do planejamento
pedagógico dos cursos,
convite aos docentes e
elaboração do projeto prévio

-

4ª

Oferta dos cursos
nos
polos
do
interior

Flávio

Ago/16

Alcance da oferta de
oportunidades de
aprendizagem aos
magistrados e servidores do
interior

Realização dos cursos e
emissão dos certificados dos
participantes

-

5ª

Reoferta
nos
polos do interior
dos
cursos
ofertados
em
Fortaleza

Flávio

Dez/16

Oferta iguais oportunidades de
aperfeiçoamento ao pessoal
lotado no interior do Estado

Inscrições e oferta no interior
dos mesmos cursos ofertados
em Fortaleza

-

PLANOS DE AÇÃO
PERSPECTIVA: CLIENTE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 4. Ampliar o acesso aos cursos ofertados
META: 4.3. Ampliar em 50% a oferta dos cursos EAD até dezembro de 2017

INDICADOR: %

de oferta dos cursos EAD

ampliados

RESPONSÁVEL: Flávio

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Nº de oferta de cursos
presenciais ampliados - Nº de oferta de cursos
presenciais previstos) /

Nº de cursos com

certificados virtuais previstos* 100
PRIO

AÇÃO

RESPON-

PRAZO

JUSTIFICATIVA

PROCEDIMENTO

CUSTO

RIDA

(What)

SÁVEL

(When)

(Why)

(How)

ESTIMADO

DE

(Who)

(How much)

1ª

Promoção
da
avaliação
diagnóstica com juízes e
servidores para sondagem
acerca das necessidades de
capacitação EaD

Flávio

Mai/16

Conhecimento das
necessidades de
capacitação e
treinamento dos juízes e
servidores em cursos na
modalidade EaD

Elaboração do
questionário no Google
Formas e aplicação

-

2ª

Tabulação dos resultados da
avaliação diagnóstica

Flávio

Jun/16

Organização dos dados
resultantes da aplicação
do questionário

Organização dos dados
em uma planilha dando
aos mesmos o tratamento
estatístico para
orientação à tomada de
decisão quanto aos
cursos a serem ofertados

-

3ª

Planejamento dos cursos EaD
voltados para as necessidades
de magistrados e servidores

Flávio

Jul/16

Planejamento da oferta
dos cursos EaD

Realização do
planejamento pedagógico
dos cursos, convite aos
docentes, tutores e
elaboração do projeto
prévio

-

4ª

Oferta dos cursos EaD até
2017

Flávio

Ago/16

Alcance dos magistrados
e servidores com oferta
de oportunidades de
aprendizagem na
modalidade EaD

Realização dos cursos e
emissão dos certificados
dos participantes

-

5ª

Incentivo à criação de novos
cursos EaD e oferta

Flávio

Dez/16

Diversificação da oferta
de cursos na modalidade
EaD, incentivando os
conteudistas a criação de
novos cursos

Abertura das inscrições e
oferta dos mesmos
cursos EaD recémcriados

-

PLANOS DE AÇÃO
PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 5. Aperfeiçoar os Processos de Gestão
META: 5.1. Adequar o quadro de Servidores nos setores da Esmec até 2016

INDICADOR:

% de setores com quadro de

servidores adequado

RESPONSÁVEL: Jucélia e Rosângela

FÓRMULA DE CÁLCULO: Nº de setores adequados
/ Nº de setores previstos * 100
PRIO

AÇÃO

RESPON-

PRAZO

JUSTIFICATIVA

PROCEDIMENTO

CUSTO

RIDA

(What)

SÁVEL

(When)

(Why)

(How)

ESTIMADO

DE

(Who)

(How
much)

1ª

Verificação da real
necessidade de cada setor

Euwlaudia

jul/16

Verificar a real necessidade

Ouvir servidores

-

2ª

Solicitação ao TJ dos
servidores necessários

Des. Diretor

set/16

Para suprir a demanda

Ofício

-

3ª

Acolhimento dos servidores
e alocação nos setores

Euwlaudia

dez/16

Reunião

-

4ª

Avaliação da adequação do
quadro de servidores

Euwlaudia

fev/17

Reunião

-

Para criar um bom clima
funcional e suprir as
necessidades dos setores
Para avaliar se houve a
adequação dos servidores

PLANOS DE AÇÃO
PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 5. Aperfeiçoar os Processos de Gestão
META: 5.2. Reativar e Recompor a CPAI até 2016
* CPAI – Comissão permanente de Avaliação Institucional
RESPONSÁVEL: Flávio

INDICADOR: Comissão CPAI recomposta e reativada, em
funcionamento
Método de cálculo:

PRIO

AÇÃO

RESPON-SÁVEL

PRAZO

JUSTIFICATIVA

PROCEDIMENTO

CUSTO

RIDA

(What)

(Who)

(When)

(Why)

(How)

ESTIMADO

DE

(How much)

1ª

Preparação da minuta
de Portaria com a CPAI
recomposta,
submetendo-a
ao
Desembargador Diretor

Flávio

Mai/16

Preparação do ato
normativo que renova
a composição da CPAI

Redação da minuta
de Portaria da CPAI,
como sugestão para
a Presidência

-

2ª

Preparação da minuta
de ofício à Presidência
do TJ, solicitando a
edição
de
Portaria
reinstituindo a CPAI, nos
moldes aprovados pelo
Desembargador Diretor

Flávio

Jun/16

Necessidade de obter
apoio da Presidência
na reinstituição da
CPAI

Redação do ofício e
coleta da assinatura
do Diretor,
encaminhando a
minuta de Portaria
com a nova
composição da CPAI

-

3ª

Acompanhamento
da
publicação da Portaria
de recriação no DJ

Flávio

Jul/16

Necessidade de ato
que legitime a atuação
da comissão

Verificação da
publicação da
Portaria da CPAI no
Diário da Justiça

-

4ª

Agendamento do ciclo
de reuniões periódicas
da CPAI, com os novos
componentes

Flávio

Ago/16

Análise dos dados que
resultam dos
instrumentos de
avaliação aplicados e
tabulá-los

Realização de
reuniões mensais da
CPAI

-

5ª

Elaboração do relatório
de atividades e análise
dos dados coletados,
apresentando-o
aos
dirigentes, inclusive ao
futuro diretor

Flávio

Dez/16

Subsidio à tomada de
decisão pelos
dirigentes presentes e
futuros da Esmec

Organização dos
dados e dar-lhes
tratamento
estatístico,
apresentando-os por
meio de gráficos e
relatório

-

PLANOS DE AÇÃO
PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 5. Aperfeiçoar os Processos de Gestão
META: 5.3. Implantar o sistema de avaliação individual de
desempenho até 2017
RESPONSÁVEL: Rosângela
PRIO
RIDA

INDICADOR: Sistema de
desempenho implantado

avaliação

individual

de

Método de cálculo:

AÇÃO

RESPONSÁV

PRAZO

JUSTIFICATIVA

PROCEDIMENTO

CUSTO

(What)

EL

(When)

(Why)

(How)

ESTIMADO

DE

(Who)

(How much)

1º

Pesquisa sobre o
sistema de avaliação
institucional na Esmec

Rosângela

Final de abr/16

Conhecimento melhor
do mecanismo de
elaboração

Pesquisa na internet
e contato com outras
instituições que
usam este modelo

-

2º

Viabilização das formas
de avaliação

Rosângela

Final de jun/16

Definir a metodologia e
a forma do de avaliar

Providência dos
elementos
orientativos da
pesquisa;
Verificação com os
gestores da
possibilidade de
elaboração do
questionário
avaliativo

-

3º

Realização de reunião
para propor sugestões
de como melhor avaliar

Rosângela

Final de ago/16

Para possibilitar a
concretização das
opiniões colhidas em
reunião na formação
de um método a seguir.

Contato com os
colegas para saber
o momento certo
para aplicar a
avaliação
institucional.

-

4º

Identificação de
possíveis falhas no
processo

Rosângela

Final de set/16

Reformulação dos
quesitos a serem
avaliados

Identificação das
pessoas que irão ser
avaliados e que irão
avaliar

-

5º

Organização do projeto

Rosângela

Final de out/16.

Elaboração do Sistema
avaliativo

Coleta dos dados
que facilite a
otimização

-

6º

Aplicação do formulário
avaliativo

Rosângela

Começo de
jan/17

Tabulação do resultado
do sistema avaliativo

Distribuição do
formulário de
avaliação entre
servidores

-

PLANOS DE AÇÃO
PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 6. Promover a melhoria da Infraestrutura da Esmec
META: 6.1. Adequar a Secretaria-Executiva, Assessoria Pedagógica,

INDICADOR 1: % do setores da Esmec adequados com

Biblioteca e Assessoria de comunicação com equipamentos e

equipamentos e computadores

computadores até 2017

INDICADOR 2: Números de equipamentos instalados

RESPONSÁVEL: Jucélia e Rosângela
FÓRMULA DE CÁLCULO INDICADOR 1: Nº de setores
adequados / Nº de setores previstos * 100
PRIO

AÇÃO

RESPONSÁVEL

PRAZO

JUSTIFICATIVA

PROCEDIMENTO

CUSTO

RIDA

(What)

(Who)

(When)

(Why)

(How)

ESTIMADO

Listagem junto aos setores

Rosângela

mai/16

Para verificar a real

Conversando com

das necessidades de cada

necessidade

os servidores para

um

equipamentos

DE
1ª

(How much)
de
nos

setores
2ª

Solicitação ao TJ as

Jucélia

jun/16

Para

verificar

-

tais

necessidades
informar

necessidades dos setores

necessidade

da ESMEC

equipamentos

a
de

Ofício + lista de

sim

necessidades

e

computadores
3ª

Solicitação ao setor do
competente do TJ a
instalação dos
equipamentos

Jucélia

set/16

Para o usufruto dos
equipamentos

Ofício
-

PLANOS DE AÇÃO
PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 6. Promover a melhoria da Infraestrutura da Esmec
META: 6.2. Implantar o sistema de registro de frequência biométrica nas salas

INDICADOR: % de salas com sistema de registro

de aula e auditório até 2017

de frequência biométrica implantado

RESPONSÁVEL: Paulo Rabelo e Robério

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Nº de salas com
sistema implantado /

Nº de salas com sistema

previstas * 100
PRIO-

AÇÃO

RESPON-

PRAZO

JUSTIFICATIVA

PROCEDIMENTO

CUSTO

RIDADE

(What)

SÁVEL

(When)

(Why)

(How)

ESTIMADO

(Who)

(How much)

1ª

Verificação do custo
por turma, para
impressão de
frequência

Robério

dez/16

Saber o valor real do
curso
de
cada
frequência nos cursos

Contando o número de
vezes que é necessário
imprimir (frequência) nas
especializações e cursos
ofertados

-

2ª

Elaboração do
relatório de custo

Robério

dez/16

Dar conhecimento dos
valores gastos
com
papel/toner

Ofício para presidência
do TJ

-

3ª

Solicitação do
orçamento do sistema
biométrico

Robério

dez/16

Comparar com os
valores apresentados
pelo custo da
frequência impressa

Ofício para presidência
do TJ

-

4ª

Aquisição do sistema
biométrico

Paulo
Rabelo

fev/2017

Através do setor de
compra do TJCE

Através de um processo de
licitação

-

5ª

Instalação do sistema
biométrico

Paulo
Rabelo

jun/17

Através do setor de T.I,
do TJCE.

Instalando o próprio
equipamento

-

6ª

Avaliação do sistema

Paulo
Rabelo

set/2017

Através
de
uma
pesquisa de satisfação

Formulário

-

PLANOS DE AÇÃO
PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 6. Promover a melhoria da Infraestrutura da Esmec
META: 6.3. Edificar 2 salas de aula para 60 alunos cada até 2017

INDICADOR: % de salas de aulas edificadas

RESPONSÁVEL: Des. Paulo Rabelo, Robério e Euwlaudia

FÓRMULA DE CÁLCULO: Nº de salas de aula
edificadas / Nº de salas de aula previstas * 100

PRIO-

AÇÃO

RESPON-

PRAZO

JUSTIFICATIVA

PROCEDIMENTO

CUSTO

RIDADE

(What)

SÁVEL

(When)

(Why)

(How)

ESTIMADO

(Who)
1ª

(How much)

Paulo
Rabelo

dez/16

Em
virtude
necessidade de
salas de aulas

da
mais

Ofício
para
presidência do TJCE

Acompanhamento da
elaboração do projeto

Paulo
Rabelo

fev/2017

Para verificar se o projeto
está dentro do esperado
pela ESMEC

Através de reunião
com
o
setor
responsável
pelo
projeto

Aprovação do projeto da
obra

Paulo
Rabelo

abr/2017

4ª

Acompanhamento do
andamento da obra

Paulo
Rabelo

mai/17

Verificando a execução
do projeto

No próprio local

5ª

Finalização da obra

Paulo
Rabelo

Nov/.17

Recebendo
engenheiros
pronta

No próprio local

2ª

3ª

Solicitação à Presidência
do TJCE que providencie
projeto
( engenharia/arquitetura)

Para
dar
início
construção das salas

a

a

dos
obra

Através de reunião
com
o
setor
responsável
pelo
projeto
e
dos
dirigentes
da
ESMEC

sim

-

-

-

PLANOS DE AÇÃO
PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 6. Promover a melhoria da Infraestrutura da Esmec
META: 6.4. Ampliar o espaço físico da Biblioteca até 2017

INDICADOR: Espaço físico da Biblioteca ampliado.

RESPONSÁVEL: Diretor da ESMEC; Engenharia TJCE; Biblioteca

FÓRMULA DE CÁLCULO: (M2 do espaço físico ampliados – M2 do
espaço físico inicial) / M2 do espaço físico inicial l* 100

PRIO-

AÇÃO

RESPON-

PRAZO

JUSTIFICATIVA

PROCEDIMENTO

CUSTO

RIDADE

(What)

SÁVEL

(When)

(Why)

(How)

ESTIMADO

(Who)
1°

2°

3ª

Ampliação
do
espaço
da
biblioteca
de
acordo
com
padrões técnicos
Biblioteconômicos
Incorporação da
Biblioteca do TJCE
à Biblioteca da
Esmec

Estruturação
do
quadro de pessoal
da Biblioteca

(How much)

Engenharia
do TJCE;
Biblioteca

jun/17

O espaço atual não
está adequado aos
padrões técnicos
biblioteconômicos

Solicitação ao TJ do estudo de
engenharia para ver a viabilidade
de ampliação

-

Direção da
Escola

ago/17

Necessidade do
Judiciário ter uma só
biblioteca com acervo
atualizado e que
atenda as demandas
informacionais,
centralizada na
ESMEC

Solicitação ao TJ do estudo
(arquitetura e engenharia) de
ampliação do espaço físico da
biblioteca atual da Esmec para
receber o acervo da biblioteca do
TJ
Logística de transporte e
estocagem do acervo, bem como
a incorporação de móveis,
máquinas e equipamentos

-

Direção da
Escola

set/17

Necessidade de dotar
a Biblioteca de um
número adequado de
funcionários, para o
seu funcionamento

Locação de mais servidores, além
de estagiários

-

PLANOS DE AÇÃO
PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 6. Promover a melhoria da Infraestrutura da Esmec
META: 6.5. Atualizar o acervo da Biblioteca até 2017
RESPONSÁVEL:

Diretor

da

INDICADOR: Acervo da Biblioteca atualizado

ESMEC; Assessoria

Pedagógica;

Secretaria

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Executiva
PRIO

AÇÃO

RESPON-

PRAZO

JUSTIFICATIVA

PROCEDIMENTO

CUSTO

RIDA

(What)

SÁVEL

(When)

(Why)

(How)

ESTIMADO

DE

(Who)
Estabelecimento da dotação

1°

2°

3ª

financeira para a Biblioteca

Direção da

(How much)
Dez/17

Esmec

É necessário que o

Definição do percentual do

diretor defina dotação
Biblioteca

orçamento financeiro da
ESMEC
a serem alocados para a
Biblioteca

Atendimento efetivo das

Confecção de bibliografias

financeira para a
Elaboração das bibliografias

Assessoria

para

Pedagógic

demandas dos cursos

de acordo com os projetos

a

ofertados pela ESMEC

pedagógicos dos cursos

Necessidade de acervo

Aquisição trimestralmente

atualizado para o

dos livros por meio de

atendimento das

aquisições parciais

atender

aos

cursos

ofertados pela ESMEC
Aquisição dos livros listados

Secretaria

na bibliografia

Executiva

Dez/17

Fev/17

demandas

-

-

-

PLANOS DE AÇÃO
PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 6. Promover a melhoria da Infraestrutura da Esmec
META: 6.6. Cercar o estacionamento lateral externo conforme norma do
Detran até 2016

INDICADOR: Estacionamento cercado
FÓRMULA DE CÁLCULO:

RESPONSÁVEL: Paulo Rabelo, Robério e Euwlaudia
PRIORI

AÇÃO

RESPONSÁVEL

PRAZO

JUSTIFICATIVA

PROCEDIMENTO

CUSTO

DADE

(What)

(Who)

(When)

(Why)

(How)

ESTIMADO

1ª

Oficio ao TJCE solicitando o
cercado do estacionamento

Paulo Rabelo

Dez/16

Para
garantir
a
segurança
dos
servidores/usuários

Ofício
para
presidência do
TJCE

sim

Oficio ao Detran solicitando
pintura do solo e
posicionamento

Paulo Rabelo

Para padronização do
estacionamento em
conformidade com as
leis

Ofício para o
Superintendent
e do Detran

-

3ª

Recebimento da equipe do
Detran que fará o trabalho
solicitado

Paulo Rabelo

Jan/17

Para efetivação dos
padrões de
estacionamento

Equipe no local

-

4ª

Acompanhamento da obra

Paulo Rabelo

Fev/17

Para verificação do
serviço

No local

-

5ª

Finalização da obra

Paulo Rabelo

Abril/17

Para conclusão
serviço

No local

-

(How much)

2ª

Dez/16

do

PLANOS DE AÇÃO
PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 7. Aperfeiçoar os processos de comunicação interna
META: 7.1. Realizar reuniões quinzenais de trabalho até 2017

INDICADOR: % de reuniões trabalho realizadas

RESPONSÁVEL: Euwlaudia

FÓRMULA DE CÁLCULO: Nº de reuniões
trabalho realizadas /

Nº de reuniões trabalho

previstas * 100
PRIORI-

AÇÃO

RESPONSÁ

PRAZO

JUSTIFICATIVA

PROCEDIMENTO

CUSTO

DADE

(What)

VEL

(When)

(Why)

(How)

ESTIMADO

(Who)
1ª
2ª

3ª

4ª

Elaboração do
calendário das
reuniões
Definição dos
Temas

Euwlaudia

Implementação do
calendário

Euwlaudia

Avaliação da
atualização das
pautas

Euwlaudia

Euwlaudia

(How much)
Jul/16
Ago/16

Set/17

Dez/16

Organização
horários

dos

Adequação
necessidades

das

Reunião
Reunião
-

Para conhecimento das
partes interessadas

Acontecimento da
reunião

-

Avaliação do processo
de atualização das
pautas

Pesquisa junto aos
servidores

-

PLANOS DE AÇÃO
PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 7. Aperfeiçoar os processos de comunicação interna
META: 7.3. Elaborar 3 procedimentos de rotina referentes aos
processos redesenhados até 2017

INDICADOR: % de procedimentos de rotina elaborados
FÓRMULA DE CÁLCULO: Nº de procedimentos elaborados

RESPONSÁVEL: Euwlaudia

/ Nº de procedimentos previstos * 100

PRIORI-

AÇÃO

RESPONSÁVEL

PRAZO

JUSTIFICATIVA

PROCEDIMENTO

CUSTO

DADE

(What)

(Who)

(When)

(Why)

(How)

ESTIMADO

Mai/16

Priorização dos mais

(How much)
1ª

Definição dos

Euwlaudia

procedimentos a

Ouvir os servidores

-

Utilizar

-

importantes

serem elaborados
2ª

Redesenho dos

Juiz

Jun/16

processos
3ª

Validação e

5ª

Implementação

Capacitação dos

Juiz

Jul/16

Euwlaudia

Euwlaudia

Set/16

Out/16

servidores
6ª

Avaliação

dos

trabalhos

publicação
4ª

Otimização

Euwlaudia

Dez/16

metodologia

do passo a passo

Dar conhecimento e

Reunião para

aprovação

aprovação

Dar conhecimento e

Apresentando manual

esclarecer

de procedimento

Esclarecimento

dos

Estabelecer a data do

procedimentos

início

Avaliação do uso

Pesquisa junto aos
servidores

-

-

-

-

PLANOS DE AÇÃO
PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 8. Implementar o processo de monitoramento do Planejamento Estratégico
META: 8.1. Definir e implementar equipe de monitoramento do planejamento
estratégico até 2016

INDICADOR: Equipe definida e implementada
FÓRMULA DE CÁLCULO:

RESPONSÁVEL: Jucélia
PRIORI-

AÇÃO

RESPONSÁ

PRAZO

JUSTIFICATIVA

PROCEDIMENTO

CUSTO

DADE

(What)

VEL

(When)

(Why)

(How)

ESTIMADO

jun/16

Para ter uma
visão tudo que
deve
ser
acompanhado

Fazer lista de
todas as ações e
seus respectivos
responsáveis

(Who)
1ª

Listagem todos as ações do
planejamento que serão
implementadas

2ª

Verificar junto ao responsável
do setor a implementação da
ação

3ª

Fazer relatório mostrando a
situação de cada meta

Jucélia

(How much)
-

Rosângela

jul/16

Conferencia da
implementação
da meta

Através
de
conversa com o
responsável
da
meta

-

Jucélia

ago/16

Para mostrar
aos servidores
se o plano
estratégico está
sendo
implementado

Reunião com todos
servidores

-

PLANOS DE AÇÃO
PERSPECTIVA: APRENDIZADO E CRESCIMENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 9. Promover a melhoria do Clima Organizacional entre os colaboradores
META: 9.2 Promover 20 eventos motivacionais para a
integração e harmonia da equipe até 2017

INDICADOR: % de eventos motivacionais promovidos
FÓRMULA DE

RESPONSÁVEL: Socorro

CÁLCULO:

Nº

de

eventos

motivacionais

desenvolvidos / Nº de eventos motivacionais previstos * 100

PRIORIDA

AÇÃO

RESPON-

PRAZO

JUSTIFICATIVA

PROCEDIMENTO

CUSTO

DE

(What)

SÁVEL

(When)

(Why)

(How)

ESTIMADO

(Who)
1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

Elaboração do
calendário com
programação
mensal

Socorro

Definição das
pessoas para
formar a equipe

Socorro

Organização dos
eventos

Socorro

Convite aos
servidores para a
participação dos
eventos

Socorro

Execução da
programação dos
eventos

Socorro

Pesquisa e
avaliação dos
resultados

Socorro

(How much)
Mar/16

Abr/16

Mai/16

Planejamento das datas e dos
eventos até novembro 2016

Consultando a equipe
de trabalho, e em
seguida colocar as
propostas na pasta das
Cis

Para ajudar a escolha das
propostas do calendário

Selecionando aquelas
pessoas com boa
vontade e habilidades

Para providências quanto aos
recursos, palestrantes e demais
itens necessários aos eventos

Selecionando vídeos,
mensagens dirigidas
para cada tema, e
reservas de salas
monitoradas .

Sua presença é fundamental
por que toda a programação
escolhida será direcionada
para o bem estar da equipe.

Convite pessoalmente,
por meios de e-mails e
telefonemas.

Efetivação dos 20 eventos
visando o bom convívio e
entrosamento entre os colegas
para melhor desempenho
funcional
Para saber se o evento atingiu
as expectativas desejadas

-

-

-

-

-

Aplicando
semestralmente o
formulário de avaliação

-

PLANOS DE AÇÃO
PERSPECTIVA: APRENDIZADO E CRESCIMENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 9. Promover a melhoria do Clima Organizacional entre os colaboradores
META: 9.3. Desenvolver 2 eventos voltados à Qualidade de

INDICADOR: % de eventos voltados à Qualidade de Vida e

Vida e Saúde no trabalho até 2017

Saúde no trabalho desenvolvidos

RESPONSÁVEL: Lara Coe

FÓRMULA DE CÁLCULO: Nº de eventos desenvolvidos / Nº de
eventos previstos * 100

PRIORI-

AÇÃO

RESPON-

PRAZO

JUSTIFICATIVA

PROCEDIMENTO

CUSTO

DADE

(What)

SÁVEL

(When)

(Why)

(How)

ESTIMADO

Lara

1ª

Oferta de
palestra sobre
cuidados com
a saúde e
oficinas

Melhoria da
saúde das
servidoras através
das informações
em matéria de
saúde

Lara

2ª

Oferta de
serviço de
massoterapia,
palestras
sobre saúde

Contato via telefone, confirmado por e-mail
para ministrar a palestra./oficinas.
Convite para que o palestrante/ facilitador
possa conhecer o espaço físico da
ESMEC.
Confirmar translado do palestrante/
facilitador
Reserva do auditório e salas
Contato via telefone, confirmado por e-mail
para ministrar a palestra.
Convite para que o palestrante possa
conhecer o espaço físico da ESMEC.
Contato via telefone, confirmando via email com os profissionais de massoterapia
Providencias quanto ao translado do
palestrante e massoterapeutas.
Reserva do auditório e salas.

(Who)

(How much)
Mai/16

Out/17

Melhoria da
saúde dos
servidores

-

-

PLANOS DE AÇÃO
PERSPECTIVA: APRENDIZADO E CRESCIMENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 10. Proporcionar cursos relacionados às atividades profissionais os colaboradores.
META: 10.1. Proporcionar 4 cursos relacionados às atividades profissionais
para 100% dos colaboradores até 2017
RESPONSÁVEL: Flávio

INDICADOR: Cursos proporcionados para os
colaboradores até 2017
Método de cálculo: nº de cursos
proporcionados/nº de colaboradores * 100

PRIO

AÇÃO

RESPON-

PRAZO

JUSTIFICATIVA

PROCEDIMENTO

CUSTO

RIDA

(What)

SÁVEL

(When)

(Why)

(How)

ESTIMADO

DE
1ª

(Who)
Realização
do
mapeamento
de
competências dos cargos
da Esmec

2ª

Levantamento
das
necessidades
de
treinamento, ouvindo os
interessados

3ª

Elaboração do relatório
das
competências
e
necessidades
de
treinamento

(How much)
Mai/16

Conhecimento das
competências,
habilidades e atitudes
necessárias a cada
cargo ou função da
Esmec

Solicitação para que cada
colaborador elenque o
que costuma fazer e o
que considera atribuição
de seu cargo ou função

-

Jun/16

Conhecimento das
necessidades de
treinamento de pessoal

Aplicação do questionário

-

Jul/16

Obtenção de um
instrumento seguro
para orientação e
direcionamento das
ações de capacitação
e treinamento

Tabulação dos resultados
e elaborar relatório
consolidado

-

Flávio

Flávio

Flávio

4ª

Oferta
dos
cursos
próprios, seja através da
Divisão
de
Educação
Corporativa de TJCE, da
própria Esmec ou de
instituições
parceiras,
tanto presenciais quanto
EaD

Flávio

Ago/16

Oferta ao pessoal da
Esmec a realização de
cursos em sua
respectiva área de
atuação

Procura dos meios de
ofertar cursos próprios ou
através de convênios, que
beneficiem também o
pessoal da Esmec

-

5ª

Avaliação
concluintes
do alcance
qualidade
ofertados e
trabalho

Flávio

Dez/16

Exame do atingimento
da meta e a satisfação
dos cursistas, bem
como os resultados no
ambiente de trabalho

Aplicação do
questionário, observar
atividades e entrevistar os
colegas para saber
acerca da satisfação com
os cursos realizados

-

com
os
o percentual
da meta e a
dos
cursos
o impacto no

PLANOS DE AÇÃO
PERSPECTIVA: APRENDIZADO E CRESCIMENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 11. Identificar os talentos e habilidades para melhoria da satisfação dos colaboradores e

da produtividade no trabalho
META: 11.1. Realizar o mapeamento de competência até 2017

INDICADOR:

Mapeamento

de

competência

realizado
RESPONSÁVEL: Rafaela
FÓRMULA DE CÁLCULO:
PRIO

AÇÃO

RESPONS

PRAZO

JUSTIFICATIVA

PROCEDIMENTO

CUSTO

RIDA

(What)

ÁVEL

(When)

(Why)

(How)

ESTIMADO

Pesquisa de definição das
habilidades e
competências para cada
cargo

Rafaela

Pesquisa de habilidade e
competências individuais
dos colaboradores

Rafaela

Apresentação do relatório
com os resultados das
pesquisas

Rafaela

DE
1ª

2ª

3ª

(Who)

(How much)
Até
jun/16

Jun a
Ago/16

Set/16

Levantamento das
habilidades e
competências que
cada cargo necessita
para um bom
desenvolvimento das
atividades
Levantamento das
habilidades e
competências de cada
colaborador
Apresentação aos
superiores os
resultados das
pesquisas

Pesquisa presencial e
online com cada
colaborador sobre seu
cargo e com os cargos
dos demais
colaboradores
Pesquisa presencial e
online com cada
colaborador sobre suas
habilidades e
competências
Demostração por relatório
e gráficos dos resultados
das pesquisas.

-

-

-

PLANOS DE AÇÃO
PERSPECTIVA: SUSTENTABILIDADE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 12. Ampliar a arrecadação dos cursos e uso dos espaços físicos
META: 12.1. Ampliar em 50% a oferta de cursos

INDICADOR: % de oferta de cursos pagos ampliados

pagos em 2017

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Nº da oferta de cursos alcançada - Nº da oferta
de cursos Inicial) / Nº de oferta de cursos Inicial * 100

RESPONSÁVEL: Jucélia
PRIORI-

AÇÃO

RESPON-

PRAZO

JUSTIFICATIVA

PROCEDIMENTO

CUSTO

DADE

(What)

SÁVEL

(When)

(Why)

(How)

ESTIMADO

(Who)

(How much)

1ª

Manutenção dos
convênios com
instituições

Diretor da
escola

fev/17

Para arrecadar recursos

Através
assinaturas
convênios

de
dos

2ª

Oferta de 3 novas
turmas de
especialização

Diretor da
escola

mar/17

Para arrecadar recursos

Através de edital

3ª

Verificação do
aumento de
arrecadação

Jucélia

dez/17

Para verificar se as ações
aumentou os recursos no
percentual desejado

Através de
comparação de
dados

-

-

-

PLANOS DE AÇÃO
PERSPECTIVA: SUSTENTABILIDADE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 14. Intensificar a alocação de Recursos de Convênios e Parcerias
META: 14.1 Ampliar em 50% os convênios e

INDICADOR:

parcerias até 2017

Convênios ampliados
Parcerias ampliadas
Método de cálculo:
(nº de convênios ampliados – nº de convênios inicial) / nº de convênios inicial *
100
(nº de Parcerias ampliadas – nº de Parceiras inicial) / nº de Parcerias inicial *
100

RESPONSÁVEL: Jucélia

PRIO

AÇÃO

RESPON-

PRAZO

JUSTIFICATIVA

PROCEDIMENTO

CUSTO

RIDA

(What)

SÁVEL

(When)

(Why)

(How)

ESTIMADO

DE
1ª

2ª

(Who)
Identificação das instituições
congêneres ou similares com
as quais a Esmec poderia
celebrar
parcerias
ou
convênios

Contacto com os dirigentes
para
sondar
acerca
do
interesse na celebração de
convênios

(How much)
Mai/16

Conhecimento das
instituições com as quais
a Esmec pode celebrar
convênios ou termos de
cooperação

Listagem das
instituições, com
nome dos
dirigentes,
endereço e
telefones para
contato

-

Jun/16

Conhecimento dos
interesses destas
instituições em parceria
com a Esmec e
identificação dos

Envio de e-mail ou
telefonar para
saber do interesse
na parceria

-

Flávio

Flávio

interesses comuns
3ª

Realização
das
visitas
institucionais,
acompanhado
pelos dirigentes da Esmec

Flávio

Jul/16

Obtenção das
informações sobre
eventuais contrapartidas
e os termos da
colaboração institucional

Conhecimento
melhor do provável
parceiro

-

4ª

Minuta dos convênios ou
termos
de
cooperação,
submentendo-os as partes
interessadas

Flávio

Ago/16

Formalização dos
instrumentos da
cooperação e parceria

Consolidação da
parceria em um
documento
juridicamente hábil
a firmá-la

-

5ª

Coleta das assinaturas e
arquivar
convênio
para
acompanhamento da execução

Flávio

Dez/16

Documentação do
convênio ou termo de
cooperação celebrado

Documentação das
instituições
parcerias para
acompanhamento
das ações e
projetos oriundos
dos convênios

-

PLANOS DE AÇÃO
PERSPECTIVA: SUSTENTABILIDADE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 14. Intensificar a alocação de Recursos de Convênios e Parcerias
META: 14.2. Apresentar proposta para
cobrança da cessão, exploração e utilização
dos espaços físicos da Esmec por entes
privados até 2017

INDICADOR: Proposta para cobrança da cessão, exploração e utilização
dos espaços físicos da Esmec por entes privados apresentada
Método de cálculo:

RESPONSÁVEL: Euwláudia
PRIO

AÇÃO

RESPON

PRAZO

JUSTIFICATIVA

PROCEDIMENTO

CUSTO

RIDA

(What)

SÁVEL

(When)

(Why)

(How)

ESTIMADO

DE

(Who)

(How much)

1ª

Realização de estudo para
mapeamento
dos
entes
privados que já utilizam e
exploram os espaços da
Esmec e dos potenciais
usuários

Euwláudia

Mai/16

Conhecimento dos entes
privados que utilizam os
espaços físicos da
Esmec e analise dos
meios de cobrar pelo
uso do espaço

Realização do
cálculo de estimativa
média de custos e
também do
arrecadado pelos
entes privados

-

2ª

Apresentação
do
estudo
realizado
aos
dirigentes
máximos da instituição

Euwláudia

Jun/16

Esclarecimento dos
dirigentes quanto à
média de valores
arrecadados por tais
entes e da proporção em
que poderiam colaborar
para a manutenção da
Escola

Explicitação do
diagnostico para os
dirigentes através da
elaboração de
planilhas, permitindo
a tomada de decisão

-

3ª

Inclusão, no projeto de lei que
recria o Fundo Esmec, de
autorização para cobrança
pelo uso do espaço físico da
escola por entes privados

Aluisio

Jul/16

Garantia que haja
autorização para as
futuras cobranças a
serem feitas em favor do
Fundo Esmec

Minuta do projeto de
lei que recria o
Fundo Esmec,
garantindo nele a
possibilidade da
cobrança

-

4ª

Cobrança do uso dos espaços
físicos da Esmec, mediante
recolhimento ao Fundo Esmec,
quando recriado por lei

Euwláudia

5ª

Acompanhamento da evolução
da arrecadação desta rubrica
específica no Fundo Esmec e
apresentação de relatórios aos
dirigentes do TJ e Esmec

SefinTJCE
Euwláudia

Ago/17

Dez/17

Efetiivação da cobrança,
aumentando a
arrecadação e
contribuindo para
minorar o custo Esmec

Expedição de
boletos para
recolhimento ao
Fundo Esmec, desde
que esteja em vigor
a lei que o recriará

-

Garantir um efetivo
acompanhamento e
sindicabilidade dos
valores arrecadados e
de seu emprego em
melhorias da própria
Esmec

Elaboração de
mapas estatísticos e
gráficos
demonstrando a
evolução da
arrecadação
decorrente da
implantação da
estratégia

-

8. MEDIÇÃO E AVALIAÇÃO

A fase posterior ao Planejamento Estratégico é a Implementação das Estratégias e Planos de Ação, a qual
deve ser executada de forma harmônica e integrada, seguindo um ciclo constante de melhoria contínua da
instituição.
A Avaliação do Desempenho das Estratégias deve ser realizada ao longo de sua execução, de maneira
contínua e sucessivamente no decorrer de todas as suas etapas, possibilitando ao gestor adotar as
medidas corretivas. Checar os resultados por meio dos indicadores estratégicos, tornar-se, portanto,
imprescindível para que o processo seja efetivo.
A figura abaixo representa a condução da implementação do PE por meio das 4 fases do Ciclo PDCA.

6.
Ciclo PDCA

Para monitoramento das Metas e Plano de Ações, apresentamos como sugestão o seguinte instrumento, o
qual poderá ser adotado adequando-se à especificidade de cada instituição. Objetiva o monitoramento do
PE utilizando um instrumento de análise de causas e tratamento de desvios conhecido como 3 gerações,
por se tratar do passado (o que foi previsto), presente (realizado) e futuro (o que será feito em caso de
anomalia).
Segue adiante o instrumento:

INSTRUMENTO: INSTRUMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE METAS 3 GERAÇÃO
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO – 3 GERAÇÕES
Perspectiva / BSC:
Objetivo Estratégico:
META Nº:
INDICADOR:
GESTOR:
EXECUÇÃO DA META FÍSICA
Planejada

% de Execução

Razão do Desvio

Ação Corretiva

Ata do Monitoramento

PLANO DE AÇÃO
Ações Planejadas

Executadas ou em Execução

Razão do desvio

Ação Corretiva

“A Meta é o início da Liderança.
Sem Meta não tem Liderança.
Sem Meta não tem Gerenciamento.”
Vicent Falconi /Sócio fundador do INDG

REDE ESTADUAL DE ESCOLAS
DE GOVERNO DO CEARÁ

“Ser e agir em Rede”

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
2015 – 2016

“Não se gerencia o que não se mede,
não se mede o que não se define,
não se define o que não se entende,
não há sucesso no que não se gerencia”.
William Edwards Deming
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APRESENTAÇÃO
Este documento tem por objetivo apresentar o Planejamento Estratégico (PE) da Rede Estadual de Escolas de Governo (Rede Estadual), 2015-2016, realizado no
período de setembro a novembro de 2015.
A Rede Estadual foi constituída mediante Termo de Cooperação entre doze Escolas de Governo dos 3 (três) poderes e demais entes federados sediados no Estado
do Ceará. De acordo com o seu Regimento Interno, datado de 26 de agosto de 2015, a Rede tem como finalidade promover a cooperação recíproca entre as Escolas
de governo com a finalidade de unir esforços para implementação de ações conjuntas.
O PE da Rede Estadual teve como instrumentos balizadores as diretrizes de Governo e as legislações que orientam as ações das Escolas, bem como o slogan criado pelo grupo “Ser e agir em Rede”.
O Coordenador Geral da Rede Estadual, Desembargador Paulo Ponte, apresentou os principais direcionamentos para elaboração do PE, os quais foram acordados
entre os representantes da Rede. São eles:
1. Trabalho em rede, com harmonia, resguardando as peculiaridades de cada Escola;
2. Objetividade, visando a efetividade das ações;
3. Sede itinerante, com espaço para a memória e acesso às ações da Rede;
4. Que a Rede de Escolas tenha uma IDENTIDADE.
.
Os trabalhos foram conduzidos pela Coordenadoria do Gespública (COGES), da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (SEPLAG), tendo como
organizadora e facilitadora das oficinas a Sra. Regina Estela Benevides de Lima, Analista de Gestão da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (ETICE) e
pós-graduada em Gestão Pública, a qual exerce a função de articuladora do Gespública nessa Pasta.
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1. METODOLOGIA

O Planejamento Estratégico (PE) é um processo de analisar uma organização sob diversos ângulos direcionando seus rumos e monitorando suas ações de forma
concreta (Peter Druker). Tomar decisões que envolvem riscos, organizar sistematicamente as ações necessárias para uma boa execução das decisões, e retroali mentar e medir os efeitos dessas decisões são tarefas que fazem parte do planejamento estratégico.
Para o PE da Rede de Estadual, período 2015 a 2016, utilizou-se o planejamento estratégico tradicional associado à ferramenta Balanced Scoredcard – BSC.
Inicialmente foram revistos os elementos do sistema organizacional da Rede Estadual, onde foi elaborado e validado em plenária o seu Mapa de Negócio, o qual
expõe de forma gráfica os componentes Entradas, Processos, Saídas e Clientes, possibilitando a todos um melhor entendimento das competências da instituição
com ênfase em seus Clientes e Resultado Desejados.
Com base no Mapa de Negócio, passou-se pela definição da Identidade Organizacional (Missão, Visão e Valores), pelo Diagnóstico Organizacional, para o qual
foram utilizadas as ferramentas Árvore de Problemas e Análise dos Ambientes Externo e Interno (Matriz SWOT), pela definição das Estratégias Organizacionais, Objetivos Estratégicos, Metas e Indicadores, e, finalmente, pelos Planos de Ação, para os quais utilizou-se a ferramenta 5W2H (What, Who, When, Why, How,
e How Much).
A figura a seguir mostra a representação gráfica dos elementos do PE, sequenciados e correlacionados, enfatizando o Ciclo do Planejamento que inclui as fases Im plementação, Medição e Avaliação e Alinhamento Estratégico.
Em todas as fases do planejamento utilizou-se o conceito do Ciclo PDCA, metodologia de gestão a qual sugere que, qualquer atividade de gestão ou planejamento
estratégico que seja executada na empresa seja conduzida seguindo as 4 fases, de forma a obter a melhoria contínua dos processos e resultados de gestão: P (plan,
planejar), D (do, fazer), C (check, acompanhar), A (act, corrigir).
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REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO
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2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A
Apresentamos a seguir o resultado do Planejamento Estratégico da Rede Estadual de Escolas de Governo.

2.1 MAPA DE NEGÓCIO
O Mapa de Negócio é a representação visual dos principais componentes de um ambiente organizacional.
Para orientar a elaboração da Identidade Organizacional, foi construído em plenária o Mapa de Negócio da Rede Estadual com base na seguinte sequência de perguntas:
Quem são os nossos Clientes?
Que Resultados (saídas) eles esperam?
Que Processos organizacionais devem existir para gerar os Resultados?
Que Entradas são necessárias aos Processos?
Apresenta-se a seguir o Mapa de Negócio da Rede Estadual de Escolas de Governo.
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MAPA DE NEGÓCIO
INFLUÊNCIAS AMBIENTAIS

Diretrizes de Governo, Escolas de Governos municipais e estaduais, ENAP e Rede Nacional de Escolas de Governo

ENTRADAS
INSUMOS:
Profissionais
Metodologia de Ensino
Material e Tecnologia
Instalações Físicas

PARCERIAS:
Instituições de
Ensino e pesquisa:
. ENAP
. Escolas de Governo
municipais e
estaduais
. Rede Nacional de
Escolas de Governo

Recursos
Financeiros

PROCESSOS
Planejamento compartilhado
das ações da Rede
Integração das
Escolas de Governo
Gestão do conhecimento
Promoção do desenvolvimento
dos Servidores
Compartilhamento
dos recursos de aprendizagem
(metodologia, tecnologia,
experiências inovadoras
e profissionais, etc)
Socialização da prospecção de
metodologias e tecnologia
de ensinagem

SAÍDAS

CLIENTES

Oportunidades de
conhecimento ampliadas
Conhecimento compartilhado

Servidores Públicos

Inovações tecnológicas no
Processo de ensinagem
socializadas

Sociedade

Ações compartilhadas
Fortalecimento das
instituições públicas
Custos minimizados e
resultados potencializados
Impactos positivos na
qualidade do Serviço
Público

Gestores das Escolas
de Governo e das
Instituições as quais
estão vinculadas
(stakeholder)

Publicização das Ações
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2.2 IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
Apresenta-se a seguir a Identidade Organizacional da Rede Estadual:

MISSÃO: A missão é a razão de ser de uma empresa.
Promover a cooperação entre as escolas de governo com a finalidade de ampliar as oportunidades de desenvolvimento para os
servidores públicos no âmbito do Estado do Ceará.

VISÃO: A Visão de Futuro é a expressão que traduz a situação futura desejada para a instituição.
Ser referência nacional no compartilhamento e realização de ações conjuntas em rede até 2016.

VALORES: Os Valores representam os princípios éticos que devem nortear as ações e a conduta da organização.
Cooperação, Compromisso, Responsabilidade, Confiança, Igualdade, Alteridade, Respeito, Ética e Transparência.
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2.3 DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL

O diagnóstico organizacional consiste em realizar a análise da situação atual da instituição, identificando as ameaças e oportunidades dos ambientes externos e
pontos fracos e fortes dos ambientes internos, visando direcionar a equipe para a formulação dos Objetivos, Metas e Planos de Ação.
Associado à metodologia de planejamento, foi realizada uma oficina utilizando a ferramenta de identificação de problemas, Árvore de Problemas, a qual apresenta
as seguintes vantagens:
É realizada de forma participativa
Permite uma reflexão sobre as causas e os efeitos de um problema central.
Definição de Problema: “Problema é um resultado indesejado.” A partir dessa definição, buscamos na missão da Rede Estadual a formulação do problema central:
“A promoção das ações da Rede não está sendo realizada de forma conjunta e efetiva”.
Em seguida foram distribuídas para os participantes 2 tarjetas e solicitado que escrevessem, na percepção de cada um, os 2 principais problemas da Rede que
impactam diretamente no Problema Central. Procurou-se ordenar os problemas CAUSAS e os problemas IMPACTOS, resultando na Árvore de Problemas mostrada
na página a seguir.
PS: Os problemas CAUSAS foram posteriormente transportados para a Matriz SWOT, correspondendo aos Pontos Fracos, se referentes ao Ambiente Interno, e às
Ameaças, se referentes ao Ambiente Externo.
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2.3.1 ÁRVORE DE PROBLEMAS

ÁRVORE DE PROBLEMAS
Menos
Menos Oferta
Oferta de
de
oportunidades
oportunidades

Pouca
Pouca
Oportunidade
Oportunidade
de
de Conhecimento
Conhecimento

Desvalorização
Desvalorização
do
do Potencial
Potencial
Humano
Humano

Retrabalho

Desperdício
Desperdício
De
De Recursos
Recursos
públicos
públicos

Efeitos

Fragilidade
Fragilidade da
da Rede
Rede

A Promoção das ações da Rede
não está sendo realizada de forma
conjunta e efetiva

Falta
Falta
Planejamento
Planejamento
Comum
Comum
Falta
Falta identificação
identificação
das
das necessidades
necessidades
das
das Escolas
Escolas
Falta
Falta Objetivação
Objetivação
das
das Metas
Metas
Ausência
Ausência de
de
Projetos
Projetos Comuns
Comuns
Desconhecimento
Desconhecimento
Das
Das atividades
atividades de
de
Cada
Cada Escola
Escola

Falta
Falta Interação
Interação
entre
entre as
as escolas
escolas

Ausência das
Escolas nos
encontros

Falta
Falta Espírito
Espírito
de
de Colaboração
Colaboração
da
da Equipe
Equipe

Falta
Falta
compromisso
compromisso
Dos
Dos Gestores
Gestores

Falta
Falta
entendimento
entendimento
sobre
sobre oo que
que éé
AGIR
em
AGIR em Rede
Rede

Prioridade
Prioridade dada
dada
Às
Às atividades
atividades da
da
própria
própria Escola.
Escola.

Falta
Falta
continuidade
continuidade
da
da gestão
gestão
nas
nas Escolas
Escolas

Problema Principal

Há pouca
comunicação

Falta a
formalização
do
Regimento
Interno e do
Termo de
Cooperação
Técnica da

Falta
Falta
compartilhamento
compartilhamento
da
da agenda
agenda
das
das Escolas
Escolas

Escola

Causas
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2.3.2 ANÁLISE DOS AMBIENTES EXTERNOS E INTERNO (MATRIZ SWOT)

AMBIENTE EXTERNO
AMEAÇAS
Crise econômica do Brasil

OPORTUNIDADES
Valorização da Rede pelos Gestores
das Instituições as quais está ligada

Descontinuidade de Governo
Falta política permanente para o
trabalho em Rede
Enfraquecimento de nossas
relações com a ENAP e a Rede
Nacional de Escolas de Governo
Mudanças na Legislação

Novas Tecnologias para Educação
Corporativa

AMBIENTE INTERNO
PONTOS FORTES
Diversidade de saberes
Representatividade nas diferentes
esferas/poderes de governo
Estrutura física das Escolas

Expertise de profissionais no mercado Expertise dos profissionais
Aumento na demanda das instituições Vontade de realizar
públicas por capacitação
Existência do Regimento Interno da
Rede (não formalizado)
Vontade Política para capacitação
Constituição da Coordenação da
Rede

PONTOS FRACOS
Falta Planejamento comum
Falta identificação das
necessidades das Escolas
Falta Objetivação das Metas
Ausência de Projetos Comuns
Falta Interação entre as escolas
Falta Espírito de colaboração da
equipe
Falta entendimento sobre o que é
AGIR em rede
Ausência das Escolas nos encontros
Falta compromisso dos Gestores
Prioridade dada às atividades da
Escola
Falta compartilhamento da agenda
das Escolas.
Falta continuidade
Escolas

da

gestão

nas

Há pouca comunicação
Falta formalização do Regimento
Interno e Termo de Cooperação Técnica
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2.3.3 CRUZAMENTO DA ANÁLISE DOS AMBIENTES EXTERNO E INTERNO (MATRIZ SWOT)
Definindo proposições de Objetivos Estratégicos. “Concentre-se nos pontos fortes, reconheça as fraquezas, agarre as oportunidades e proteja-se contra as
ameaças”. Sun Tzu, 500 (a.C.)
MATRIZ SWOT
AMBIENTE
EXTERNO

AMBIENTE INTERNO

PONTOS FORTES

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

Valorização da Rede pelos Gestores das Instituições as Crise econômica do Brasil
quais está ligada
Descontinuidade de Governo
Novas Tecnologias para Educação Corporativa
Falta política permanente para o trabalho em Rede
Expertise de profissionais no mercado
Enfraquecimento de nossas relações com a ENAP e a Rede
Aumento na demanda das instituições públicas por
Nacional de Escolas de Governo
capacitação
Mudanças na Legislação
Vontade Política para capacitação

QUADRANTE 1: Ações de Desenvolvimento

QUADRANTE 2: Manutenção das Forças

Compartilhar a oferta das oportunidades de
formação

Estimular a otimização dos recursos financeiros
das Escolas de Governo

PONTOS FRACOS

QUADRANTE 3: Ações de Crescimento

QUADRANTE 4: Ações Inovadoras (RISCO)

Falta Planejamento comum

Promover ações educacionais em conjunto

Publicizar as ações da Rede

Aperfeiçoar os processos de gestão

Fortalecer o relacionamento com os gestores das
Escolas de Governo e das instituições as quais
são vinculadas

Diversidade de saberes
Representatividade nas diferentes
esferas/poderes de governo
Estrutura física das Escolas
Expertise dos profissionais
Vontade de realizar
Existência do Regimento Interno da Rede
Constituição da Coordenação da Rede

Falta Interação entre as escolas
Ausência das Escolas nos Encontros
Falta continuidade das gestões nas Escolas
Há pouca comunicação

Promover o desenvolvimento dos
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Falta formalização do Reginamento Interno e
Termo de Cooperação Técnica

representantes da Rede
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2.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PERSPECTIVA
CLIENTE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Publicizar as ações da Rede
2. Fortalecer o relacionamento com os gestores das Escolas de Governo e das instituições as quais são vinculadas
3. Compartilhar a oferta das oportunidades de formação

PROCESSOS
INTERNOS

4. Promover ações educacionais em conjunto
5. Aperfeiçoar os processos de gestão

APRENDIZADO E
CRESCIMENTO

SUSTENTABILIDADE

6. Promover o desenvolvimento dos representantes da Rede

7. Estimular a otimização dos recursos financeiros das Escolas de Governo
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2.5 MAPA ESTRATÉGICO DA REDE
O Mapa Estratégico é a representação visual da estratégia da instituição, com seus objetivos estratégicos dispostos nas quatro perspectivas do
Balanced Scorecard (BSC) e focados no alcance da Visão de futuro e no cumprimento da Missão.
MISSÃO: Promover a cooperação entre as
Escolas de Governo com a finalidade de
ampliar as oportunidades de
desenvolvimento para os servidores
públicos no âmbito do Estado do Ceará.

VISÃO: Ser referência nacional no
compartilhamento e realização de
ações conjuntas em Rede, até
dezembro de 2016.

VALORES: Cooperação,
Compromisso, Responsabilidade,
Confiança, Igualdade, Alteridade,
Respeito, Ética e Transparência.

Cliente
Publicizar as ações
Publicizar as ações
da Rede
da Rede

Fortalecer o relacionamento
Fortalecer o relacionamento
com os gestores das
com os gestores das
Escolas de Governo e das
Escolas de Governo e das
instituições as quais
instituições as quais
são vinculadas
são vinculadas

Processos Internos

Compartilhar a oferta
Compartilhar a oferta
das oportunidades
das oportunidades
de formação
de formação

Promover ações
Promover ações
Educacionais
Educacionais
em conjunto
em conjunto

Aperfeiçoar os
Aperfeiçoar os
Processos
Processosde
de
Gestão da Rede
Gestão da Rede

Aprendizado e Crescimento
Promover o
Promover o
Desenvolvimento dos
Desenvolvimento dos
representantes da
representantes da
Rede
Rede
Sustentabilidade
Estimular a otimização
Estimular a otimização
dos recursos financeiros
dos recursos financeiros
das Escolas de Governo
das Escolas de Governo
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2.6 OBJETIVOS, METAS E INDICADORES
O Mapa Estratégico é a representação visual
PERSPECTIVA

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES DAS METAS

RESPONSÁVEIS

CLIENTE

1. Publicizar as ações da Rede

1.1. Implantar o Portal da Rede até março/2016

Portal da Rede implantado

Paulo Alcântara, Hilária,
Flora e Vasco

Resultado da Pesquisa

Flávio, Aluísio e Kelsen

2. Fortalecer o relacionamento
2.1. Realizar pesquisa nas Instituições das Escolas com
com os gestores das Escolas de vistas a obter informações sobre as expectativas quanto à
Governo e das instituições as
Rede até março/2016
quais são vinculadas
2.2. Oportunizar a presença dos 2 dirigentes máximos
(Instituição e Escola) nas reuniões itinerantes da Rede até
dezembro/2016
PROCESSOS

3. Compartilhar a oferta das
oportunidades de formação

INTERNOS

% de presença dos dirigentes Flávio, Sandra Valéria,
máximos e gestores das Escolas nas Aluísio e Kelsen
reuniões da Rede

3.1. Divulgar 100% da programação dos eventos de cada % da programação dos eventos de Kelsen e Antônio
Escola para a Rede até dezembro/2016
cada Escola para a Rede divulgadas
3.2. Definir regras comuns de compartilhamento de vagas Regras comuns de compartilhamento Flávio e Flora
para oportunidades de formação até maio/2015
de vagas para oportunidades de
formação definidas
3.3. Promover 2 eventos de sensibilização para o uso e
expansão da modalidade de Ensino à Distância nas
diversas escolas até setembro/2016

% de eventos de sensibilização para Lindomar,
o uso e expansão da modalidade de Christianne
Ensino à Distância nas diversas
escolas realizados

Daniel

4. Promover ações educacionais 4.1. Realizar 2 ações educacionais em conjunto até
em conjunto
dezembro/2016

% de ações educacionais em
conjunto realizadas

5. Aperfeiçoar os processos de
gestão

Valéria
Fluxo do processo de realização das Sandra
Rosângela
reuniões da Rede desenhado

5.1. Desenhar o fluxo do processo de realização das
reuniões da Rede até fevereiro/2016

5.2. Realizar 1 seminário sobre as soluções tecnológicas de Seminário realizado
gestão educacional das Escolas até maio/2016
5.3. Formalizar 100% os instrumentos de criação da Rede
até janeiro/2016

e

Flora, Paulo Alcântara,
Kelsen e Demóstenes
e

Lise

% de instrumentos de criação da Flávio
Rede formalizados

APRENDIZADO E
CRESCIMENTO

6. Promover o desenvolvimento
dos representantes da Rede

6.1.Realizar 2 eventos sobre gestão em Rede até % de eventos sobre gestão em Rede Demóstenes e Kelsen
dezembro/ 2016
realizados

SUSTENTABILIDADE

7. Promover a sustentabilidade
dos recursos da Escolas com

7.1. Desenvolver (1) uma ação de articulação política junto Audiência pública na Assembleia para Flávio, Kelsen e Lara
a parlamentares estaduais e governantes para ampliação apresentação da proposta realizada
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vistas a maximizar as ações da
Rede

dos recursos financeiros visando subsidiar os programas e
projetos das Escolas de Governo até agosto/2106

2.7. PLANOS DE AÇÃO
PLANOS DE AÇÃO (1.1)
PERSPECTIVA: CLIENTE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Publicizar as Ações da Rede
META 1.1: Implantar o Portal da Rede até março/2016
RESPONSÁVEL: Paulo Alcântara, Hilária, Flora e Vasco Arruda

INDICADOR: Portal da Rede implantado
Método de cálculo:

PRIORIDA
DE

AÇÃO
(What)

1ª

Levantamento da situação atual do
Portal

RESPONSÁVEL
(Who)
Paulo Alcântara /
Fabrício/Hilária

PRAZO
(When)

JUSTIFICATIVA
(Why)

PROCEDIMENTO
(How)

Out/15

Para conhecer a situação atual do
Portal

Localização do Portal, o que foi feito,
funcionalidades, interface, manual, regras de
funcionamento e etc

CUSTO
ESTIMADO
(How much)

Implantação do Portal em ambiente de
desenvolvimento
2ª

Definição do fluxo do processo de
atualização das informações no
Portal

Paulo Alcântara e
Flora

Dez/15

Padronização do processo de
atualização das informações no
Portal e orientar a sua utilização
pela Rede

Definição dos critérios, tipos de mensagens e
responsabilização das partes envolvidas

Alimentação do Portal com as
informações básicas da Rede

Levantamento dos novos requisitos

Redesenho do fluxo do processo de
alimentação das informações do Portal

Atualização do Portal, com
informações de novos membros,
novos representantes e novos
requisitos (caso existam)

Vasco (EJE), Paulo
Alcântara/ Fabrício
Bezerra/ Hilária
(IPC)

Dez/15

4ª

Realização do treinamento

Paulo Alcântara /
Fabrício Bezerra
(IPC)

Fev/16

Capacitação da Rede para
utilização do Portal

Apresentação do Portal, treinamento dos
usuários e disponibilização do manual

5ª

Alimentação dos dados pelas
Escolas

Escolas

Mar/16

Alimentação inicial dos dados das
Escolas

Cadastramento das Escolas, inclusão da
programação de eventos, experiências,
conhecimentos e etc

3ª

Definição da hospedagem do Portal no IPC
com Presidência e STI/TCE/ Atualização do
Portal (software)/Testes
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6ª

Lançamento do Portal

Coordenação da
Rede

Mar/16

Publicização ampla do Portal

Divulgação do Portal e da Rede (mailing,
matérias na mídia, etc)

PLANOS DE AÇÃO (2.1)
PERSPECTIVA: CLIENTE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer o relacionamento com os gestores das Escolas de Governo e das instituições as quais são vinculadas
META 2.1: Realizar pesquisa nas Instituições das Escolas com INDICADOR: Resultado da Pesquisa
vistas a obter informações sobre as expectativas quanto à Rede até
março/2016
Método de cálculo: Índice
RESPONSÁVEL: Flávio e Aluísio e Kelsen
PRIORIDA
DE

AÇÃO
(What)

RESPONSÁVEL
(Who)

PRAZO
(When)

JUSTIFICATIVA
(Why)

PROCEDIMENTO
(How)

1ª

Construção do instrumento para
entrevista semiestruturada

Flávio e Aluísio

Nov/15

Para ser utilizado nas pesquisas Definição da metodologia da pesquisa,
junto aos gestores máximos das formulário padrão e organização dos
Escolas e das instituições as quais recursos necessários para as entrevistas
são vinculadas visando diagnosticar
como a Rede é vista por eles

2ª

Agendamento das visitas

Aluísio

Dez/15

Definição das datas e horários das Contato telefônico com os dirigentes
entrevistas
máximos das escolas e das instituições as
quais são vinculadas

CUSTO
ESTIMADO
(How much)
-

* Cada entrevista contará com a presença
do dirigente da Escola e da instituição a qual
é vinculada
3ª

Realização das entrevistas

Flávio e Aluísio e
Kelsen

Jan e
Fev/16

Obtenção das informações sobre
as expectativas e sugestões dos
dirigentes das Escolas para a

Visita às instituições envolvidas
Utilização do formulário definido e gravação
das entrevistas
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gestão da Rede
4ª

Consolidação das informações das
entrevistas

Flávio e Aluísio e
Kelsen

Mar/ 6

Análise e consolidação das
informações para geração do
relatório

5ª

Apresentação do relatório da
pesquisa à Rede de Escolas

Flávio e Aluísio e
Kelsen

Mar/16

Publicização
pesquisa

do

resultado

Elaboração da Planilha consolidada e do
relatório da pesquisa
da Apresentação dos resultados na reunião da
Rede

Subsídio às melhorias nas ações
da Rede
PLANOS DE AÇÃO (2.2)
PERSPECTIVA: CLIENTE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer o relacionamento com os gestores das Escolas de Governo e das instituições as quais são vinculadas
META 2.2: Oportunizar a presença dos 2 dirigentes máximos INDICADOR: % de presença dos dirigentes máximos e gestores das Escolas nas reuniões da Rede
(Instituição e Escola) nas reuniões itinerantes da Rede até
dezembro/2016
Método de cálculo:
RESPONSÁVEL: Flávio, Sandra Valéria, Aluísio e Kelsen
PRIORIDA
DE
1ª

2ª

AÇÃO
(What)
Elaboração do cronograma de
reuniões da Rede

Socialização do cronograma nas
visitas, conforme ação 3 da META
2.1.

RESPONSÁVEL
(Who)
Sandra Valéria
(Secretária da
Rede)

Flávio, Aluísio e
Kelsen

PRAZO
(When)
Dez/15

Jan e
Fev/16

JUSTIFICATIVA
(Why)

PROCEDIMENTO
(How)

CUSTO
ESTIMADO
(How much)

Favorecimento do agendamento
dos
participantes
da
Rede,
dirigentes máximos das escolas e
órgãos

Por meio da Secretaria da Rede com
consultas aos participantes.

-

Favorecimento do agendamento
dos
participantes
da
Rede,
dirigentes máximos das escolas e

Durante as visitas convidar e consultar a
agenda dos dirigentes para participar das
reuniões da Rede.

Consulta ao regimento interno (verificar a
periodicidade das reuniões).

__________________________________________________________________________________________________________________________________
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA REDE ESTADUAL DE ESCOLAS DE GOVERNO
PAG 101/ 118

3ª

4ª

Consolidação e divulgação das
reuniões no portal da rede

Flávio, Aluísio e
Kelsen

Mar/16

Realização das Reuniões

Flávio, Des. Paulo
Porto

Dez/16

órgãos

Solicitar temas de interesse da Rede e
possibilita de atuar como anfitrião-facilitador
da reunião.

Publicização do cronograma para
realização das reuniões.

Reunião da Rede
Portal da Rede

Execução das reuniões do Comitê
Conforme cronograma de reuniões e fluxo do
da Rede com os representantes das “processo de realização das reuniões”
definidas no Plano de Ação 5.1 deste
Escolas
Planejamento.

PLANOS DE AÇÃO (3.1)
PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Compartilhar a Oferta das Oportunidades de Formação
META 3.1: Divulgar 100% da programação dos eventos de cada
Escola para a Rede Estadual até dezembro/2016
RESPONSÁVEL: Kelsen e Antônio
PRIORI
DADE

AÇÃO
(What)

RESPONSÁVEL
(Who)

INDICADOR: % da programação dos eventos de cada Escola divulgada para a Rede Estadual
Método de cálculo: nº de programação dos eventos divulgada/ nº de programação dos eventos planejada * 100
PRAZO
(When)

JUSTIFICATIVA
(Why)

PROCEDIMENTO
(How)

1ª

Criação do instrumento padrão de
informação da programação de cada
escola

Kelsen e
representantes
das Escolas na
Rede

Nov/15

Agilização do processo de
comunicação

Criação do instrumento padrão de
informação da programação de
cada escola

2ª

Definição do responsável pelo envio
mensal da programação de cada
escola

Kelsen e
representantes
das Escolas na
Rede

Nov/15

Para definição do responsável pelo
processo de envio da programação de
cada escola visando sistematizar o
processo

Contato com cada escola

3ª

Definição dos procedimentos para
uso das mídias eletrônicas

Representantes
das Escolas na
Rede

Dez/15

Difusão interna

Definição das regras através das
tecnologias(WhatsApp, Facebook
e-mail)

CUSTO
ESTIMADO
(How much)
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4°

Articulação com o gestor do Portal
da Rede para os links das
programações de cada escola

Representantes
das Escolas na
Rede

Jan a
Mar/16

O Portal será o principal veículo de
difusão da programação

Reuniões com o gestor do Portal
da Rede

5ª

Manutenção contínua do portal

Representantes
das Escolas na
Rede

Mensal a
partir de
abr/16

Atualização das informações do Portal
de forma sistemática

Envio de releases com os
destaques
do
mês
para
publicação no portal

6ª

Avaliação do processo de difusão
das informações

Representantes
das Escolas na
Rede

Mai/16

Avaliação
e
monitoramento
dos
resultados alcançados e redefinição do
planejamento.

Conforme
indicadores
programação no Portal

da

PLANOS DE AÇÃO (3.2)
PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Compartilhar a Oferta das Oportunidades de Formação

META 3.2: Definir regras comuns de compartilhamento de vagas
para oportunidades de formação até maio/2016

Método de cálculo:

RESPONSÁVEL: Flávio e Flora
PRIORID
ADE

AÇÃO

INDICADOR: Regras comuns de compartilhamento de vagas para oportunidades de formação definidas

RESPONSÁVEL

PRAZO

JUSTIFICATIVA

PROCEDIMENTO

CUSTO

(Who)

(When)

(Why)

(How)

ESTIMADO
(How much)

(What)

1ª

Criação do instrumento de consulta
para subsidiar a elaboração das
regras comuns

Flora e Flávio

Jan/16

Necessidade de garantir a participação
e corresponsabilidade, bem como
uniformizar a devolutiva

Consulta aos participantes da
Rede, enviando minuta do
instrumento para validação e
aplicação

2ª

Aplicação do instrumento de consulta

Representantes
das Escolas na
Rede

Fev/16

Coleta das informações e sugestões, a
fim de subsidiar a elaboração das
regras comuns

Envio do instrumental para os
representantes da Rede

3ª

Tabulação dos dados coletados

Flora e Flávio

Mar/16

Consolidação das informações
recebidas

Análise dos instrumentos de
consulta respondidos e enviados

4ª

Elaboração das regras comuns de
compartilhamento de cursos

Flávio

Mar/16

Necessidade de orientação comum
para todas as escolas, evitando
desperdício de vagas e investimento

Elaboração de minuta de ato
normativo

__________________________________________________________________________________________________________________________________
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA REDE ESTADUAL DE ESCOLAS DE GOVERNO
PAG 103/ 118

5ª

Socialização e validação das regras
com o grupo de representantes das
Escolas na Rede

Flora e Flávio

Abr/16

Publicização da minuta a todos os
integrantes da Rede de Escola,
submetendo a votação

Envio por meio de e-mail com
prazos para emendas

6ª

Publicação de ato normativo conjunto
contendo as regras

Flávio

Abr/16

Garantia da eficácia jurídica das regras
definidas

Publicação em DOE e DJ

7ª

Criação no Portal da Rede de um
banco de vagas como estratégia de
ocupação das vagas ociosas nos
cursos das Escolas da Rede

Paulo Alcântara

Mai/16

Visualização das vagas ociosas para
possível ocupação

Informação pelas escolas para
disponibilização no Portal

PLANOS DE AÇÃO (3.3)
PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Compartilhar a oferta das oportunidades de formação
META 3.3: Promover 2 eventos de sensibilização para o uso e INDICADOR: % de eventos de sensibilização para o uso e expansão da modalidade de ensino à distância
expansão da modalidade de Ensino à Distância nas escolas que realizados
compõem a Rede até Setembro/2016.
RESPONSÁVEL: Lindomar, Daniel e Christianne
Método de cálculo: nº de eventos realizados / nº da programação dos eventos planejados * 100
PRIORI AÇÃO
RESPONSÁVEL PRAZO
JUSTIFICATIVA
PROCEDIMENTO
CUSTO
DADE
(What)
(Who)
(When)
(Why)
(How)
ESTIMADO
(How much)
1ª

2ª

3ª

Formação da equipe
organizadora do evento

Des. Paulo

Jan/16

Levantamento acerca da
situação das Escolas da Rede
quanto à oferta de cursos na
modalidade EaD

Representantes
das Escolas na
Rede

Fev/16

Reunião da equipe organizadora
para formatar o evento

Representantes
das Escolas na
Rede

Mar/16

Melhoria da organização dos
trabalhos e envolvimento das
Escolas

Solicitação a cada Escola da indicação de
um membro para compor a equipe

Levantamento da realidade da oferta
de cursos EaD para definição das
temáticas e objetivos dos eventos

Preenchimento de formulário pelas equipes
pedagógicas das Escolas

Promoção da participação da Rede
e fornecimento dos subsídios
necessários

Preparação de uma palestra sobre o tema

-

Definição das responsabilidades.

-

Identificação das que já realizam EAD e as
que não realizam mas pretendem oferecer.

-
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4ª

Realização do evento 1

Representantes
das Escolas na
Rede

Abr/16

Execução da ação com redução de
custos

Contatos com os dirigentes das Escolas
identificando palestrante servidor com
expertise para ministrar palestra/ identificar
as contribuições

Valor da hora/aula do
Executivo

5ª

Realização do evento 2

Representantes
das Escolas na
Rede

Set/16

Execução da ação com redução de
custos

Contatos com os dirigentes das Escolas
identificando palestrante servidor com
expertise para ministrar palestra/ identificar
as contribuições

Valor da hora/aula do
Executivo

6ª

Avaliação dos eventos 1 e 2

Representantes
das Escolas na
Rede

Abr/16
e

Identificação dos desafios e das
oportunidades proporcionadas pelo
evento que influenciarão
diretamente na oferta de EaD pelas
escolas.

Formato preestabelecido de avaliação do
evento como um todo.

Set/16

-

PLANOS DE AÇÃO (4.1)
PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover ações educacionais em conjunto
META 4.1: Realizar 2 ações educacionais em conjunto até
dezembro/2016
RESPONSÁVEL: Flora, Paulo Alcantara, Demóstenes e Kelsen
PRIORI AÇÃO
RESPONSÁVEL
DADE
(What)
(Who)
1ª

Criação do instrumento de
consulta quanto ao tema e tipo
do Evento 1

Flora , Kelsen e
Paulo

2ª

Aplicação
consulta

Representantes
das Escolas na
Rede

do instrumento de

INDICADOR: % de ações educacionais em conjunto realizadas

Método de cálculo: nº de ações educacionais em conjunto realizadas / nº de ações educacionais em conjunto
planejados * 100
PRAZO
JUSTIFICATIVA
PROCEDIMENTO
CUSTO
(When) (Why)
(How)
ESTIMADO
(How much)
Nov/15
Formatação do Evento 1
Elaboração de e-mail para os Diretores das
Escolas informando do PE da Rede e da
Fomentar maior integração entre as
perspectiva dos eventos solicitando que até
Escolas, suas atividades e seus
integrantes
o dia 15 de dezembro encaminhem
sugestão
Nov/15

Realização do Esboço inicial
Garantia da participação ativa das
Escolas em todo o processo desde
seu planejamento

Encaminhamento dos e-mails com
solicitação de resposta no prazo devido
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PLANOS DE AÇÃO (4.1)
PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover ações educacionais em conjunto
META 4.1: Realizar 2 ações educacionais em conjunto até
dezembro/2016
RESPONSÁVEL: Flora, Paulo Alcantara, Demóstenes e Kelsen
PRIORI AÇÃO
RESPONSÁVEL
DADE
(What)
(Who)
3ª

Realização de encontro para
planejamento do Evento 1

4°

Encaminhamento
Realização do Evento 1

Representantes
das Escolas na
Rede
para

INDICADOR: % de ações educacionais em conjunto realizadas

Método de cálculo: nº de ações educacionais em conjunto realizadas / nº de ações educacionais em conjunto
planejados * 100
PRAZO
JUSTIFICATIVA
PROCEDIMENTO
CUSTO
(When) (Why)
(How)
ESTIMADO
(How much)
Dez/15
Coleta das Sugestões, Definição da Definição do tipo de evento, temas, período,
Temática e Elaboração da Estrutura carga horária e responsabilidades de cada
do Evento 1 (Sugestão: início de Escola
fevereiro de 2016)

Representantes
das Escolas na
Rede

Jan a
Mar/16

Fechamento do Plano de Execução
do Evento.
(Sugestão: início de março de 2016)

Estabelecimento de público-alvo, local,
formatação de convites e inscrições,
fechamento da programação

5ª

Realização do Encontro para
alinhamento do evento 1

Representantes
das Escolas na
Rede

Abr/16

Execução das medidas práticas
necessárias para a realização do
Evento.

Envio de convites, contato com palestrantes,
contato com fornecedores, preparação de
material (pastas, folders, etc)

6ª

Realização do Evento1

Representantes
das Escolas na
Rede

Mai/16

Realização do Evento Planejado.
(Sugestão: 2ª quinzena de Maio)

Funcionamento de todo Evento com
inscrições,
organização,
cerimonial,
certificados, etc

7ª

Construção e aplicação do
instrumento
de
consulta
avaliando
o
Evento1
e
Planejamento do Evento2

Flora , Kelsen e
Paulo

Jun/16

Aferição dos aspectos positivos e
negativos do Evento

Encaminhamento de Questionário para o email dos participantes com data de resposta
e a partir destes fazer uma análise crítica.

8º

Realização de encontro para
planejamento do Evento 2

Representantes
das Escolas na
Rede

Ago/16

Coleta das Sugestões, definição da
temática e elaboração da Estrutura
do Evento 1

Definição do tipo de evento, temas, período,
carga horária e responsabilidades de cada
Escola.

A ser calculado
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PLANOS DE AÇÃO (4.1)
PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover ações educacionais em conjunto
META 4.1: Realizar 2 ações educacionais em conjunto até
dezembro/2016
RESPONSÁVEL: Flora, Paulo Alcantara, Demóstenes e Kelsen
PRIORI AÇÃO
RESPONSÁVEL
DADE
(What)
(Who)

9ª

10ª

11ª

12ª

Encaminhamentos
Realização do Evento 2

para

Realização de encontro para
alinhamento do Evento 2

Realização do Evento 2

Avaliação do Evento 2

INDICADOR: % de ações educacionais em conjunto realizadas

Método de cálculo: nº de ações educacionais em conjunto realizadas / nº de ações educacionais em conjunto
planejados * 100
PRAZO
JUSTIFICATIVA
PROCEDIMENTO
CUSTO
(When) (Why)
(How)
ESTIMADO
(How much)
(Sugestão: início de fev/ 2016)

Representantes
das Escolas na
Rede

Set a
Out/16

Representantes
das Escolas na
Rede

Nov/16

Representantes
das Escolas na
Rede

Dez/16

Representantes
das Escolas na
Rede

Dez/
2016

Fechamento do Plano de Execução
do Evento.
(Sugestão: início de mar/16)
Fechamento do Plano de Execução
do Evento.
(Sugestão: início de março/16)

Estabelecimento do público-alvo, local,
formatação de convites e inscrições,
fechamento da programação.
Estabelecimento de público-alvo, local,
formatação de convites e inscrições,
fechamento da programação.

Realização do Evento Planejado.
(Sugestão: 2ª quinz. de mar/16)

Funcionamento de todo Evento com
inscrições,
organização,
cerimonial,
certificados, etc

Aferição dos aspectos positivos e
negativos do Evento.

Encaminhamento de Questionário para o email dos participantes e a partir destes fazer
uma análise crítica.

A ser calculado

PLANOS DE AÇÃO (5.1)
PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aperfeiçoar os Processos de Gestão
META 5.1: Desenhar o fluxo do processo de realização das
reuniões da Rede até fevereiro/2016

INDICADOR: Fluxo do processo de realização das reuniões da Rede desenhado
Método de cálculo:

RESPONSÁVEL: Sandra Valéria e Rosângela
PRIORI
DADE

AÇÃO

1ª

Levantamento de dados sobre o
processo atual de reuniões, junto à
Coordenação Administrativa da
Rede.

Rosângela

Jan/16

Conhecimento do modelo
praticado de reuniões da Rede

Reuniões e entrevistas com as pessoas
envolvidas na Coordenação
Administrativa da Rede e com mais dois
representantes de Escolas de Governo
que estejam há mais tempo ligados aos
trabalhos da Rede.

2ª

Desenho do fluxo do processo de
realização das reuniões da Rede.

Sandra Valéria

Fev/16

Forma e visibilidade do processo e
cumprimento da meta de
desenhar o fluxo do processo

Utilização do modelo de fluxograma
adequado à necessidade do processo
em questão e construir o desenho do
fluxo.

3ª

Elaboração do relatório de
procedimentos das reuniões,
definindo periodicidade e demais
ações necessárias, como elaboração
de atas, etc.

Sandra Valéria

Fev/16

Subsídio para a Coordenação
organizar e acompanhamento da
realização das reuniões da Rede

Criação de documentos padronizados
que auxiliem na realização de reuniões
da Rede.

4ª

Divulgação na Rede do fluxo do
processo de realização das reuniões
e do relatório de procedimentos.

Sandra Valéria

Fev/16

Compartilhamento com todos
envolvidos na rede para que
tenham conhecimento sobre o
fluxo de realização de reuniões e
atendimento ao objetivo
estratégico de aperfeiçoar os
processos de gestão.

Repasse para o responsável pelo Portal
da Rede para divulgação das
informações.

(What)

RESPONSÁVEL
(Who)

PRAZO
(When)

JUSTIFICATIVA
(Why)

PROCEDIMENTO
(How)

CUSTO
ESTIMADO
(How much)

PLANOS DE AÇÃO (5.2)
PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aperfeiçoar os Processos de Gestão
META 5.2: Realizar 1 seminário sobre as soluções tecnológicas de
gestão educacional das Escolas até Maio/2016

INDICADOR: Seminário Realizado
Método de cálculo:

RESPONSÁVEL: Lise
PRIORI
DADE
1ª

AÇÃO
(What)
Formação da equipe organizadora e
coordenadora do evento

RESPONSÁVEL
(Who)
Des. Paulo

PRAZO
(When)
Dez/15

JUSTIFICATIVA
(Why)
Melhoria da organização dos
trabalhos e envolvimento das
Escolas

PROCEDIMENTO
(How)

CUSTO
ESTIMADO
(How much)

Solicitação às Escola da indicação de um
membro p/ compor a equipe, além do
tema a ser apreciado p/ seminário.

-

Definição das responsabilidades.
2ª
Levantamento das necessidades e
sugestões de tema, carga horária e
material didático para consecução do
evento
3ª
Reunião da equipe organizadora
para formatar o evento

Equipe
coordenadora
do evento
(formada por
representantes
da Rede)

Fev/16

Levantamento da necessidade
sobre soluções tecnológicas
para adequar em seminário que
envolva todas as Escolas da
Rede

Reuniões periódicas visando a
formatação do evento com base nas
sugestões obtidas através das outras
Escolas (Tema, objetivos, conteúdo,
carga horária, material a ser oferecido,
facilitadores, avaliação e certificados)

Valor da hora/aula dos
palestrantes,
Pastas,
canetas,
passagens,
hospedagens, lanches,
deslocamentos
dos
palestrantes, material,
etc.

Equipe
coordenadora
do evento
(formada por
representantes
da Rede)

Fev a
Abr/16

Promoção da participação da
Rede e fornecimento dos
subsídios necessários

Reunião da equipe organizadora com os
demais participantes da Rede para
aprovação do evento e divisão das
responsabilidades (local, material,
passagens, hospedagens, coffee breck,
inscrições, certificados, etc)

Convites, email,
correspondências
divulgação, inscrições,
etc.

4ª

Realização do evento

Representantes
das Escolas na
Rede

Mai/16

Trabalho coordenado pela
equipe em conjunto com os
demais participantes da Rede

Local determinado pela Rede para o
evento acontecer com a coordenação da
equipe

Coordenação unida
verificando o andamento
do evento.

5ª

Avaliação do evento

Representantes
das Escolas na
Rede

Mai/16

Qualidade do seminário e
Identificação dos desafios e
oportunidades proporcionadas
que influenciarão na
continuidade do mesmo

Formato preestabelecido de avaliação do
evento como um todo.

Divulgação em Reunião
com todos os
participantes da Rede.

PLANOS DE AÇÃO (5.3)
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PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aperfeiçoar os Processos de Gestão
META 5.3: Formalizar 100% os instrumentos de criação da Rede
até janeiro/2016

Método de cálculo: nº e instrumentos de criação da Rede formalizados / nº e instrumentos de criação da Rede
planejados * 100

RESPONSÁVEL: Flávio
PRIORI
DADE
1ª

2ª

INDICADOR: % de instrumentos de criação da Rede formalizados

AÇÃO
(What)
Elaboração do novo Termo
Cooperação, incluindo todas
escolas e seus representantes
Formalização da ata de aprovação
do Regimento Interno da Rede e
coleta das assinaturas

de
as

RESPONSÁVEL
(Who)

PRAZO
(When)

Flávio e Aluísio

Dez/15

Hilária e Flora

Jan/16

JUSTIFICATIVA
(Why)

PROCEDIMENTO
(How)

Minuta do Termo de Cooperação
com colaboração das Escolas

Coleta dos dados dos novos dirigentes

Formalização do acordo

Elaboração e revisão do regimento
interno

CUSTO
ESTIMADO
(How much)

Digitação do novo termo

Elaboração da ata de aprovação do RI
Coleta das assinaturas

3ª

Publicação do novo Termo de
Cooperação

4ª

Publicação do Regimento Interno

5ª

Divulgação dos documentos de
formalização da Rede no Portal da
Rede de Escolas

Hilária e Flávio

Jan/16

Publicização do novo Termo de
Cooperação

Publicação do novo Termo de
Cooperação da Rede, no Diário Oficial
do Estado e no Diário da Justiça

Hilária e Flávio

Jan/16

Publicização do Regimento
Interno

Publicação do novo Termo de
Cooperação da Rede, no Diário Oficial
do Estado e no Diário da Justiça

Paulo Alcântara

Jan/16

Para tornar a divulgação dos
instrumentos ampla

Publicização dos documentos assinados
e já publicados no portal da Rede
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PLANOS DE AÇÃO (6.1)
PERSPECTIVA: APRENDIZADO E CRESCIMENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover o desenvolvimento dos representantes da Rede
META 6.1:
Realizar 2 eventos sobre gestão em Rede até
dezembro/2016
RESPONSÁVEL:Demóstenes e Kelsen
PRIORI
DADE

AÇÃO

RESPONSÁVEL
(Who)

(What)

INDICADOR: % de eventos sobre gestão em Rede realizados
Método de cálculo: nº de eventos sobre gestão em Rede realizados / nº de eventos sobre gestão em Rede
planejados * 100
PRAZO
(When)

JUSTIFICATIVA
(Why)

PROCEDIMENTO
(How)

1ª

Realização de encontro para
planejamento do Evento 1

Representantes
das Escolas na
Rede

Dez/15

Coleta das Sugestões, Definição
da Temática e Elaboração da
Estrutura do Evento 1 (Sugestão:
início de fevereiro/2016

Definição do tipo de evento, temas,
período, carga horária e
responsabilidades de cada Escola

2ª

Encaminhamento para Realização
do Evento 1

Representantes
das Escolas na
Rede

Jan a
Mar/16

Fechamento do Plano de
Execução do Evento

Estabelecimento de público-alvo, local,
formatação de convites e inscrições,
fechamento da programação

3ª

Realização do Encontro
alinhamento do Evento 1

Representantes
das Escolas na
Rede

Abr/16

Execução das medidas práticas
necessárias para a realização do
Evento

Envio de convites, contato com
palestrantes, contato com fornecedores,
preparação de material (pastas, folders,
etc)

4ª

Realização do Evento1

Representantes
das Escolas na
Rede

Mai/16

Realização do Evento Planejado.
(Sugestão:
2ª quizena de
maio/2016)

Funcionamento de todo Evento com
inscrições,
organização,
cerimonial,
certificados, etc

para

(Sugestão: início de março/2016

5ª

Construção
e
aplicação
do
instrumento de consulta avaliando o
Evento1 e Planejamento do Evento2

Flora , Kelsen,
Paulo e
Demóstenes

Jun/16

Aferição dos aspectos positivos e
negativos do Evento

Encaminhamento de Questionário para o
e-mail dos participantes com data de
resposta e a partir destes fazer uma
análise crítica

6ª

Realização de encontro para
planejamento do Evento 2

Representantes
das Escolas na
Rede

Ago/16

Coleta das Sugestões, Definição
da Temática e Elaboração da
Estrutura do Evento 2

Definição do tipo de evento, temas,
período, carga horária e
responsabilidades de cada Escola

CUSTO
ESTIMADO
(How much)

A ser calculado
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PLANOS DE AÇÃO (6.1)
PERSPECTIVA: APRENDIZADO E CRESCIMENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover o desenvolvimento dos representantes da Rede
META 6.1:
Realizar 2 eventos sobre gestão em Rede até
dezembro/2016
RESPONSÁVEL:Demóstenes e Kelsen
PRIORI
DADE

AÇÃO

RESPONSÁVEL
(Who)

(What)

INDICADOR: % de eventos sobre gestão em Rede realizados
Método de cálculo: nº de eventos sobre gestão em Rede realizados / nº de eventos sobre gestão em Rede
planejados * 100
PRAZO
(When)

JUSTIFICATIVA
(Why)

PROCEDIMENTO
(How)

CUSTO
ESTIMADO
(How much)

(Sugestão: agosto/2016
7ª

Encaminhamento para Realização
do Evento 2

Representantes
das Escolas na
Rede

Ago e
Set/16

Fechamento do Plano de
Execução do Evento.

Estabelecimento de público-alvo, local,
formatação de convites e inscrições,
fechamento da programação.

8ª

Realização do Encontro
alinhamento do Evento 2

Representantes
das Escolas na
Rede

Out/16

Execução das medidas práticas
necessárias para a realização do
Evento.

Envio de convites, contato com
palestrantes, contato com fornecedores,
preparação de material (pastas, folders,
etc)

9ª

Realização do Evento 2

Representantes
das Escolas na
Rede

Nov/16

Realização do Evento Planejado.
* Sugiro segunda quinzena de
Novembro

Funcionamento de todo Evento com
inscrições,
organização,
cerimonial,
certificados, etc

Flora, Kelsen,
Paulo e
Demóstenes

Dez/16

Aferição dos aspectos positivos e
negativos do Evento.

Encaminhamento de Questionário para o
e-mail dos participantes com data de
resposta e a partir destes fazer uma
análise crítica

10ª

para

Construção
e
aplicação
do
instrumento de consulta avaliando o
Evento2

A ser calculado

PLANOS DE AÇÃO (7.1)
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PERSPECTIVA: SUSTENTABILIDADE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover a sustentabilidade dos recursos da Escolas com vistas a maximizar as ações da Rede
META 7.1: 7.1. Desenvolver (1) uma ação de articulação política junto
a parlamentares estadual e governantes para ampliação dos recursos
financeiros visando subsidiar os programas e projetos das Escolas de
Governo Até agosto/2106

INDICADOR: Audiência pública na Assembleia para apresentação da proposta realizada.
Método de cálculo:

RESPONSÁVEL: Flávio e Lara, Demosténes, Maruza e Kelsen
PRIORI
DADE
1ª

AÇÃO
(What)
Realização de encontro para
Planejamento e Executar Ações
necessárias para a Realização
da Audiência Pública

RESPONSÁVEL
(Who)

PRAZO
(When)

JUSTIFICATIVA
(Why)

Flávio, Lara,
Demosténes, Maruza
e Kelsen

Fev a
Mar/16

Formatação do planejamento,
encaminhamentos necessários e
outras ações necessárias a
realização da Audiência.
(Sugestão: Mar/16)

2ª

Encaminhamento
Realização do Evento

para

Flávio, Lara,
Demosténes, Maruza
e Kelsen

Jan a
Mar/16

Fechamento do Plano de
Execução do Evento.
(Sugestão: início de mar/16)

PROCEDIMENTO
(How)

CUSTO
ESTIMADO
(How much)

Sugestão de Tema para a Audiência
Agendamento de Reunião do Gestor das
Escolas de Gestão com o Presidente da
AL. Outras Ações necessárias

Estabelecimento de público-alvo, local,
formatação de convites e inscrições,
esboço da programação.

3ª

Realização do Encontro para
alinhamento do Evento

Flávio, Lara,
Demosténes, Maruza
e Kelsen, e
Integrantes da
Assembleia
Legislativa

Abr/16

Execução das medidas práticas
necessárias para a realização do
Evento.

Elaboração de convites, fechamento da
programação e outros aspectos
necessários

4ª

Realização do Evento

Representantes das
Escolas na Rede

Jun/16

Realização do Evento Planejado.
(Sugestão: 1ª quinzena de
junho/16)

Funcionamento de todo Evento com
inscrições, organização, cerimonial, etc

5ª

Avaliação do Evento

Flávio, Lara,
Demosténes, Maruza
e Kelsen

Ago/16

Aferição dos aspectos positivos e
negativos do Evento

Encaminhamento de Questionário para o
e-mail dos participantes com prazo
devido e a partir destes fazer uma
análise crítica
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3. MEDIÇÃO E AVALIAÇÃO

A fase posterior ao Planejamento Estratégico é a Implementação das Estratégias e Planos de Ação, a qual deve ser executada de forma harmônica e integrada, seguindo um ciclo
constante de melhoria contínua da Organização.
A Avaliação do Desempenho das Estratégias deve ser realizada ao longo de sua execução, de maneira contínua e sucessivamente no decorrer de todas as suas etapas, possibilitando
ao gestor adotar as medidas corretivas. Checar os resultados por meio dos indicadores estratégicos, tornar-se, portanto, imprescindível para que o processo seja efetivo.
A figura abaixo representa a condução da implementação do PE por meio das 4 fases do Ciclo PDCA.

6.
Ciclo PDCA

Para monitoramento das Metas e Plano de Ações, apresentamos como sugestão os seguintes instrumentos, os quais poderão ser adotados adequando-se à especificidade de cada
Organização. O primeiro instrumento possibilita o acompanhamento das Metas de forma macro, com foco no período planejado (PLAN) e executado (EXEC). O segundo objetiva o
monitoramento do PE utilizando o instrumento de análise de causas e tratamento de desvios conhecido como 3 gerações, por se tratar do passado (o que foi previsto), presente
(realizado) e futuro (o que será feito em caso de anomalia).
Seguem os instrumentos:
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INSTRUMENTO 1: ACOMPANHAMENTO MACRO DAS METAS:
2015
METAS

SIT

1.1. Implantar o Portal da Rede até março/2016

PLAN

OUT

NOV

2016
DEZ

JAN

FEV

MAR

ABRL

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

EXEC
2.1. Realizar pesquisa nas Instituições das Escolas com vistas a PLAN
obter informações sobre suas expectativas quanto à Rede atéEXEC
março/2016
2.2. Oportunizar a presença dos 2 dirigentes máximos (Instituição ePLAN
Escola) nas reuniões itinerantes da Rede até dezembro/2016
EXEC
3.1. Divulgar 100% da programação dos eventos de cada Escola PLAN
para a Rede até dezembro/2016
EXEC
3.2. Definir regras comuns de compartilhamento de vagas paraPLAN
oportunidades de formação até maio/2015
EXEC
3.3. Promover 2 eventos de sensibilização para o uso e expansão PLAN
da modalidade de Ensino à Distância nas diversas escolas até
EXEC
setembro/2016
4.1. Realizar 2 ações educacionais em conjunto até dezembro/2016 PLAN
EXEC
5.1. Desenhar o fluxo do processo de realização das reuniões da
Rede até fevereiro/2016

PLAN
EXEC

5.2. Realizar 1 seminário sobre as soluções tecnológicas de gestão PLAN
educacional das Escolas até maio/2016
EXEC
5.3. Formalizar 100% os instrumentos de criação da Rede até
janeiro/2016

PLAN
EXEC

6.1.Realizar 2 eventos sobre gestão em Rede até dezembro/ 2016 PLAN
EXEC
7.1. Desenvolver (1) uma ação de articulação política (…) para
ampliação dos recursos financeiros para subsidiar os programas e
projetos das Escolas de Governo até agosto/2106

INSTRUMENTO 2: INSTRUMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE METAS 3 GERAÇÃO
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RELATÓRIO DE MONITORAMENTO – 3 GERAÇÕES
Perspectiva / BSC:
Objetivo Estratégico:
META Nº:
INDICADOR:
GESTOR:
EXECUÇÃO DA META FÍSICA
Planejada

% de Execução

Razão do Desvio

Ação Corretiva

Ata do Monitoramento

PLANO DE AÇÃO
Ações Planejadas

Executadas ou em Execução

Razão do desvio

Ação Corretiva
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“A Meta é o início da Liderança.
Sem Meta não tem Liderança.
Sem Meta não tem Gerenciamento.”
Vicent Falconi /Sócio fundador do INDG
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