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RESUMO 
 
Mack, B. S. A implantação de uma universidade corporativa no setor público: o 
estudo de caso da Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro. 2008. 156f. Dissertação (Mestrado) – Escola Brasileira de 
Administração Pública e de Empresas, Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa da 
Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 2008. 
 
 

A presente pesquisa é constituída por um estudo de caso, por meio do qual se buscou 

analisar o Programa de Implantação da Escola de Contas do Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de Janeiro, como estratégia de educação continuada a partir do modelo de 

universidade corporativa, considerando os dez componentes (etapas) fundamentais 

identificados por Meister (1999) em suas pesquisas.  

 

A abordagem qualitativa revelou-se a mais adequada para este estudo, pois, com relação 

à interpretação dos dados e ao processo de investigação, foi admitida a subjetividade do 

pesquisador, uma vez que o próprio foi designado para a Comissão de Implantação da 

Escola de Contas e é, atualmente, Coordenador-geral Acadêmico da Escola de Contas e 

Gestão (ECG), a principal meta (produto) do referido programa. 

 

Quanto aos resultados, o estudo mostrou que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro (TCE-RJ) não enfatizou igualmente os dez componentes (etapas) fundamentais 

para o sucesso na construção da sua universidade corporativa, a ECG, mas nenhum 

deles foi negligenciado. Considerando o modo como funciona atualmente, também se 

conclui que a ECG é relevante para a atuação do TCE-RJ, mas ainda não está tão ligada 

ao desempenho como deveria.  

 

Fundamentalmente, a ECG ainda precisa desenvolver um sistema de desenvolvimento 

de pessoas pautado pela gestão de pessoas por competências, realizando um diagnóstico 

das competências organizacionais essenciais, mapeando as existentes, identificando as 

lacunas e analisando quais dessas competências podem ser desenvolvidas por meio de 

suas atividades. Da mesma forma, a ECG também necessita desenvolver uma 

metodologia para avaliar o resultado e o impacto de suas atividades. Essas 

circunstâncias, porém, servirão para balizar futuros estudos e representam um novo 

ponto de partida. 
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ABSTRACT 
 
Mack, B. S. A implantação de uma universidade corporativa no setor público: o 
estudo de caso da Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro. 2008. 156f. Dissertação (Mestrado) – Escola Brasileira de 
Administração Pública e de Empresas, Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa da 
Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 2008.     
 
The present research comprehends a case study, through which we analyzed the 

Programa de Implantação da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do 

Rio de Janeiro –  Program of Implantation of the School of Public Finance of the Public 

Finance Court of the State of Rio de Janeiro – as a progressive educational strategy 

from the model of corporate university, considering the ten key components (steps) 

identified by Meister (1999) in his research.     

 

The qualitative approach has proved the most adequate for this study, as, regarding data 

interpretation and investigation process, the subjectivity of the researcher was taken into 

account, since he himself was designated to the Commission of Implantation of the 

School of Public Finance and is, presently, general Academic Coordinator of the Escola 

de Contas e Gestão (ECG) – School of Public Finance and Management, the main goal 

(product) of the mentioned program.  

 

As to the results, the study has shown that the Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro (TCE-RJ) has not equally emphasized the ten key components (steps) for the 

success in the construction of a corporate university, but none of them was neglected. 

Considering the way it presently works, it is also concluded that the ECG is relevant for 

the actuation of the TCE-RJ, but is not yet as connected to the performance as it should 

be.    

 

Fundamentally, the ECG still has to develop a personnel development system driven by 

personnel management through competences, performing a diagnosis of the essential 

organizational competences, mapping the existing ones, identifying the breaches and 

analyzing which of theses competences may be developed by means of their activities. 

Likewise, the ECG also needs to develop a methodology to assess the result as well as 

the impact of its activities. These circumstances, however, will be used to guide future 

studies and represent a new starting point.     
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Apresentação 
 
 

“[...] É, entre nós, o sistema de contabilidade orçamentária defeituoso no seu 
mecanismo e fraco na sua execução. O Governo Provisório reconheceu a 
urgência inevitável de reorganizá-lo; e acredita haver lançado os fundamentos 
para essa reforma radical com a criação de um Tribunal de Contas, corpo de 
magistratura intermediária à administração e à legislatura, que, colocado em 
posição autônoma, com atribuições de revisão e julgamento, cercado de 
garantias contra quaisquer ameaças, possa exercer as suas funções vitais no 
organismo constitucional, sem risco de converter-se em instituição de ornato 
aparatoso e inútil.” 1 

 

(BARBOSA, 1949, p. 363) 

 

Se podemos, conforme estudos de Bobbio (1996), vincular democracia com 

possibilidade de controle (“controlabilidade”) e arbitrariedade com “incontrolabilidade”, 

também é possível vincularmos a busca do ideal democrático no Brasil com a evolução 

dos órgãos de controle externo, instituições autônomas e independentes, criadas com a 

finalidade de realizar o controle dos recursos públicos a serviço da sociedade. 

 

Conseqüentemente, o papel dos Tribunais de Contas cresceu consideravelmente a partir 

da promulgação da Constituição Federal de 1988, e a adoção de mecanismos capazes de 

controlar o emprego adequado dos recursos públicos se tornou uma das prioridades para 

o aperfeiçoamento do processo de evolução positiva da democracia brasileira 

contemporânea.  

 

Não obstante, essa evolução foi influenciada pela tentativa de criação de um serviço 

público eficaz e profissional. A partir da década de 1990, ocorreu no país a tentativa de 

formular um novo modelo de Estado, capaz de desempenhar suas funções de modo mais 

ágil, flexível, eficiente e, portanto, mais responsável perante a sociedade, cuja transição 

pressupunha a passagem de uma administração pública burocrática para uma 

administração pública gerencial.  

 

                                                 
1 BARBOSA, RUI. Obras Completas de Rui Barbosa. v. 18, t. 3, 1891, p. 363.  
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Nesse sentido, merecem destaque a Emenda Constitucional nº 192, de 4 de junho de 

1998, e a Lei Complementar nº 1013, de 4 de maio de 2000, denominada Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF). A Emenda Constitucional nº 19 estabeleceu novos 

princípios de administração pública vinculando os resultados do Estado ao atendimento 

ao cidadão e às suas demandas. A Lei de Responsabilidade Fiscal, por sua vez, 

representou avanço para o controle das finanças públicas ao inaugurar uma nova fase 

fundada em controle de gastos, ação transparente e planejada, bem como em 

responsabilização.  

 

Por outro lado, o contexto de atuação das instituições públicas, em especial as de 

controle, tem se tornado cada vez mais complexo. O incremento do processo de 

globalização, a difusão das tecnologias da informação, o surgimento de uma economia 

em rede, os requisitos de accountability e a capacidade prospectiva da efetividade das 

ações públicas, em especial no papel ampliado dos órgãos de controle em sua 

capacidade de inscrever na agenda pública ações modernizadoras, tudo isso demanda 

uma evolução nos conceitos de questão do Estado e novas ferramentas de análise e 

intervenção político-social.  

 

Isso posto, entende-se que, para cumprirem suas funções constitucionais e legais nesse 

novo contexto, caracterizado por profundas e constantes mudanças, os Tribunais de 

Contas precisam ratificar o seu papel na consolidação da democracia e promover ações 

e projetos inovadores que, dentro da legitimidade institucional, produzam efeitos 

concretos tanto na fiscalização da aplicação dos recursos quanto na mensuração da 

eficiência da gestão e das políticas públicas. Só assim atenderão à crescente demanda 

dos cidadãos por serviços públicos de boa qualidade, ágeis e com custos razoáveis, que 

promovam o desenvolvimento socioeconômico do país.  

 

No entanto, para atender essa demanda, os Tribunais de Contas precisam antecipar-se às 

mudanças, agindo de modo inovador e buscando uma nova cultura organizacional que 

                                                 
2 Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998. Modifica o regime e dispõe sobre princípios e 
normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas 
e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras providências. 
3 Lei complementar n° 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. 
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os tornassem capazes de se reinventarem continuamente a ponto de desfrutarem sempre 

das melhores condições para acompanhá-las. Mas essa não é uma tarefa simples.  

 

Desafios como esse têm levado as organizações a investirem em programas de educação 

continuada baseada no conhecimento relativo à área de atuação da organização, 

adotando o modelo de universidade corporativa como estratégia de produção, retenção e 

disseminação do conhecimento. Esse modelo visa um processo contínuo de 

aprendizagem, direcionado para oferecer aos funcionários, fornecedores, clientes e à 

comunidade, os conhecimentos, as qualificações e as competências necessárias para 

atingir os objetivos e metas estratégicas do setor a que servem. Não é por coincidência 

que o setor público é um dos mais interessados em implantar universidades corporativas 

(MEISTER, 1999).  

 

No âmbito da administração pública, os projetos de educação continuada passaram a 

adotar o modelo de escolas de governo, ou “escola corporativa de gestão do governo” 

que constituem, na atualidade, a principal estratégia para atender às expectativas e 

necessidades crescentes dos cidadãos e assegurar o alto desempenho das organizações 

públicas.  

 

Nesse sentido, como resposta às necessidades de mudanças e de procedimentos 

inovadores ao exercício constitucional de controle externo, a atividade-fim dos 

Tribunais de Contas, escolas de contas têm sido criadas nos moldes de uma “escola 

corporativa de gestão do governo”, como estratégia para o aperfeiçoamento da 

administração pública. 

 

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) acompanhou esse 

movimento e, em 20 de setembro de 2005, por meio da Deliberação 231 do TCE-RJ, 

transformou o Instituto Serzedello Corrêa (ISE), órgão então responsável pelo 

treinamento e aperfeiçoamento de seus servidores, em Escola de Contas e Gestão 

(ECG).  

 

No entanto, universidade corporativa é um conceito relativamente novo, os estudos 

sobre o assunto não se esgotaram, e os resultados podem não ser os esperados. Em 
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alguns casos, o conceito que está sendo popularizado nada mais é do que a reformulação 

do programa de treinamento das organizações.  

 

Considerando esses aspectos, a questão central que se procura responder neste estudo é: 

a ECG foi implantada de acordo com os componentes (etapas) fundamentais necessários 

para o sucesso na construção de uma universidade corporativa ou é apenas uma 

reformulação da área de treinamento do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro?  

 

O estudo está estruturado em cinco capítulos.  

 

O capítulo 1  traz uma contextualização sobre o surgimento e o desenvolvimento das 

escolas de governo, bem como a evolução do papel dos Tribunais de Contas no contexto 

de redemocratização nacional vivido a partir de 1985. Em seguida, são apresentados os 

objetivos da investigação, a delimitação do estudo, a sua relevância e a descrição da 

metodologia adotada.  

 

O segundo capítulo apresenta o contexto de surgimento das universidades corporativas, 

a relação do modelo com o conceito de competências e seus principais conceitos e 

princípios. Essa fundamentação possibilita compreender como, na atualidade, a 

implementação desse novo modelo de educação continuada das pessoas nas 

organizações - a universidade corporativa - tem evoluído, bem como permite que sejam 

apreendidas algumas de suas respostas aos desafios locais e globais impostos em um 

novo ambiente organizacional.  

 

O terceiro capítulo destaca os dez componentes (etapas) fundamentais para o sucesso na 

construção de uma universidade corporativa identificados por Meister (1999) em suas 

pesquisas. Nesse capítulo, todos eles serão abordados de forma a dar suporte à análise 

do Programa de Implantação da Escola de Contas do TCE-RJ. 

 

No quarto capítulo, as etapas previstas para a implantação de uma universidade 

corporativa nos estudos de Meister (1999) são cotejadas, a fim de analisar o Programa 

de Implantação da Escola de Contas do TCE-RJ e identificar se o TCE-RJ abordou ou 

negligenciou essas etapas. 
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No quinto, e último, capítulo são apresentadas conclusões que dão resposta ao problema 

de investigação e sugestões para uma nova agenda de pesquisas. 
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Capítulo 1 - O surgimento das escolas de governo e o desenvolvimento dos 
Tribunais de Contas no contexto de redemocratização nacional 

 

1.1 Introdução 
 
Antes de qualquer coisa, convém definirmos escola de governo. Para Pacheco (2002), o 

termo admite várias definições e seu uso é vago e impreciso. Diante desta imprecisão, 

fica vago o debate sobre evolução e tendências. Portanto, para fins desse estudo, 

assumimos escolas de governo como: 

 

“aquelas instituições destinadas ao desenvolvimento de funcionários públicos 
incluídas no aparato estatal ou fortemente financiadas por recursos 
orçamentários do Tesouro. Isto porque sua inserção no aparelho estatal tem 
fortes implicações para o debate em torno de sua missão, finalidades e 
desafios.” (Pacheco, 2002, p.77). 

 

Quanto à sua origem, segundo Pacheco (2000), o sentido dado à profissionalização do 

setor público, no contexto de redemocratização nacional vivido a partir de 1985, tinha 

como condicionante a constituição de corpos permanentes de carreira como a principal 

estratégia de modernização ou reforma do setor público.  

 

Com essa perspectiva, foi criada, em 1986, inspirada no modelo da École Nactionale 

d’Administration (ENA) da França, a primeira escola de governo brasileira: a Escola 

Nacional de Administração Pública (ENAP). Zouain (2003) ratifica que o processo de 

estruturação do Estado e de seu sistema administrativo, na perspectiva da criação de 

uma burocracia sólida e estável, foi a principal condição que favoreceu a realização da 

sua missão. Para essa autora, sob esse enfoque, as escolas de governo  

 

“[...] são, fundamentalmente, instituições voltadas para o aprimoramento das 
ações destinadas à melhoria dos sistemas organizacionais e processos 
administrativos/legais desenvolvidos e, por que não dizer, controlados no 
interior do aparelho de Estado por uma burocracia fortemente organizada a 
partir de carreiras estruturadas, operando de acordo com as determinações do 
mandatário eleito e de sua equipe.” (Zouain, 2003, p. 6) 

 
 

Nesse mesmo período, a formação do Estado Democrático de Direito no Brasil buscou 

retomar a legitimidade dos Tribunais de Contas como agentes da cidadania após 

significativo período sob ditadura militar. A Constituição Federal de 1988 dilatou as 
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funções institucionais dos órgãos de controle externo na mesma proporção em que 

fortaleceu o papel da democracia social e participativa.  

 

Silva (1999) lembra que Ulysses Guimarães, então Presidente do Congresso Nacional e 

da Assembléia Nacional Constituinte, chegou a atribuir dupla expressão à Carta Magna: 

Constituição Fiscalizadora, por conta do expressivo significado concedido aos 

Tribunais de Contas, e Constituição Cidadã, em face da ampla participação popular em 

sua elaboração e por voltar-se para a plena realização da cidadania. 

 

A Constituição Fiscalizadora apresentou notável evolução ao fortalecer e dignificar, 

jurídica e politicamente, a atividade de controle externo. Gualazzi (1992, p. 173), 

situando o Tribunal de Contas na Carta Constitucional de 1988, diz que “a fiscalização 

financeira e orçamentária foi ampliada e sistematizada, tendo-se tornado funcionalmente 

ativa, podendo o controle externo efetivar-se a priori, concomitantemente ou a 

posteriori”. Mileski (2003) registra que a Constituição de 1988 ampliou as competências 

de fiscalização e restabeleceu, de maneira insofismável, a sua autonomia e 

independência de atuação. 

 

A Constituição Cidadã se incumbiu de aproximar cidadãos e Tribunais de Contas, de 

modo que suas atuações têm sido cada vez mais observadas e compreendidas pelos 

distintos atores sociais. De pronto, o parágrafo único do artigo 1º estabelece que “todo o 

poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 

nos termos desta Constituição”. A norma constitucional também conferiu força jurídica 

e legitimidade aos cidadãos para fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e, 

sobretudo, atuar, de maneira ativa, na formulação de políticas públicas. No que tange o 

regime jurídico atribuído às Cortes de Contas, é encontrado no art. 74, parágrafo 2º4, 

dispositivo constitucional que, segundo Martins (1992, p. 42), “fortalece o arcabouço de 

autonomia que pertine ao Tribunal de Contas, na medida em que permite ao cidadão 

denunciar irregularidades diretamente ao Tribunal, em claro reconhecimento de sua 

independência”.  

 
                                                 

4 Artigo 74, § 2º - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na 
forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. 
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A partir da segunda metade dos anos 90, segundo Pacheco (2000; 2002) e Zoauin 

(2003), houve, no contexto da América Latina, uma reorientação do enfoque das escolas 

de governo uma vez que o modelo burocrático acabou não se configurando plenamente 

no país.  

 
O retorno à democracia também ocorreu de forma simultânea à crise financeira do 

Estado, impondo a busca por novos conceitos que reorientassem a ação estatal em 

direção à eficiência e à qualidade dos serviços prestados. Em 1995, teve início no Brasil 

a Reforma da Gestão Pública ou reforma gerencial do Estado com a publicação, nesse 

ano, do Plano Diretor da Reforma do Estado e o envio para o Congresso Nacional da 

emenda da administração pública que se transformaria, em 1998, na Emenda 

Constitucional nº 19.  

 

Em resumo, a Reforma Gerencial do Estado buscou substituir a administração pública 

burocrática por uma administração pública gerencial, que adota os princípios da "nova 

gestão pública" (new public management). O paradigma gerencial contemporâneo, 

fundamentado nos princípios da confiança e da descentralização da decisão, exigia 

formas flexíveis de gestão, horizontalização de estruturas, descentralização de funções e 

incentivos à criatividade. Contrapunha-se, portanto, à ideologia do formalismo e do 

rigor técnico da burocracia tradicional. À avaliação sistemática, à recompensa pelo 

desempenho, e à capacitação permanente, que já eram características da boa 

administração burocrática, acrescentaram-se os princípios da orientação para o cidadão-

cliente, do controle por resultados, e da competição administrada (BRESSER-

PEREIRA, 1998). 

 

Vale lembrar que, muito embora haja um entendimento que o objetivo da reforma 

administrativa tenha sido, preponderantemente, a reforma do regime jurídico dos 

servidores públicos, a fim de adequá-lo às novas exigências da dinâmica administrativa, 

a introdução no texto constitucional (caput do art. 37) do princípio da eficiência5, foi de 

importância fundamental para nortear toda a reforma do aparelhamento do Estado, 

marcando a tônica da administração pública gerencial. A inserção do princípio da 

eficiência, no texto constitucional, ao lado dos princípios clássicos da legalidade, 

                                                 
5 O princípio da eficiência, no ordenamento jurídico constitucional, tem origem na E.C. 19/98, que o 
incorporou ao texto da Constituição de 1988 (artigo 37, caput).  
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impessoalidade, moralidade e publicidade, fundou-se no argumento de que o aparelho 

estatal deve se orientar para gerar benefícios, prestando serviços à sociedade e 

respeitando o cidadão contribuinte. 

 

Cabe destacar que o Plano Diretor da Reforma do Estado apresentou um projeto voltado 

para desenvolvimento de recursos humanos que previa a sua implementação pelas 

diversas escolas de administração pública do Estado, como forma de viabilizar a 

estratégia de modernização da gestão pública. Esse projeto tinha como objetivo a 

formação e capacitação dos servidores públicos para o desenvolvimento de uma 

administração pública ágil e eficiente.  

 

A Emenda Constitucional nº 19, por sua vez, explicitamente estabeleceu, na redação do 

parágrafo 2º do artigo 39, que “a União, os Estados e o Distrito Federal manterão 

escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, 

constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, 

facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados.” 

 

Nesse contexto, segundo Pacheco (2002), as escolas de governo são mais eficazes ao se 

constituírem como “escola corporativa de gestão do governo”, desenvolvendo produtos 

e serviços que agregam valor imediato ao desempenho da administração pública, 

alinhados à agenda de governo para a gestão pública, à semelhança das universidades 

corporativas, desenvolvidas por grandes empresas privadas para assegurar o 

alinhamento da capacitação aos valores e desafios estratégicos que tais empresas 

enfrentam.  

 

A Emenda Constitucional nº 19 ainda promoveu outra grande contribuição que teve 

significativo impacto no desenvolvimento das escolas de governo, mais precisamente 

nas escolas de governo ligadas aos Tribunais de Contas. Desde a promulgação da 

Constituição Federal, em 1988, havia a intenção expressa do legislador em promover 

uma administração financeira eficiente. Chegou a ser introduzida, no seu artigo 163, 

uma determinação para que lei complementar dispusesse, dentre outras coisas, sobre 

finanças públicas, dívida pública externa e interna e fiscalização financeira da 

administração pública direta e indireta. Mas, mesmo após dez anos da promulgação da 

Constituição, nenhuma proposição foi feita nesse sentido.  
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Somando-se a crescente crise financeira do Estado, o Congresso Nacional finalmente 

inseriu na emenda constitucional nº 19 um artigo6 que fixava prazo de seis meses para 

que o Presidente da República propusesse projeto para regular a matéria. Em 4 de maio 

de 2000, foi editada a lei complementar nº 101, doravante denominada Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF). 

 

A LRF é um instrumento para auxiliar os governantes a gerir os recursos públicos 

dentro de um marco de regras claras e precisas, aplicadas a todos os gestores, em todas 

as esferas de governo. Em suas disposições preliminares, a LRF define a gestão fiscal 

responsável como sendo o resultado da ação planejada e transparente, com vistas a 

prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Para 

tanto, essa lei determina o cumprimento de metas de resultados entre receitas e 

despesas, bem como a obediência a limites e condições no que se refere à renúncia de 

receita, geração de despesas com pessoal, seguridade social e outras, inclusive no que 

tange a dívida consolidada e mobiliária.  

 

A concepção legal – e teórica – desse equilíbrio orçamentário e financeiro entre receita 

e despesa, com vistas a uma gestão responsável dos recursos públicos, passa pela ação 

permanente e vigilante dos órgãos de controle interno e externo quanto ao cumprimento 

de metas de resultados. Em suma, planejamento, eficiência, transparência e 

responsabilidade ganharam destaque para dar suporte à ação de controle da gestão.   

 

A grande contribuição da LRF para esse estudo é que o seu advento provocou uma 

maior interação entre os Tribunais de Contas. Nesse sentido, como resultado do esforço 

coletivo dos membros da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), 

do Instituto Ruy Barbosa (IRB), do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 

do Ministério do Planejamento e Orçamento, da Secretaria do Tesouro Nacional e dos 

representantes dos Tribunais de Contas foi desenvolvido o Programa de Modernização 

do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros 

(PROMOEX). O objetivo central do programa consiste em fortalecer o sistema de 

controle externo como instrumento da cidadania, que inclui a intensificação das relações 

                                                 
6 “Artigo 30 da EC 19/98: o projeto de lei complementar a que se refere o art. 163 da Constituição 
Federal será apresentado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional no prazo máximo de cento e 
oitenta dias da promulgação desta Emenda”. 
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intergovernamentais e interinstitucionais, com vistas ao cumprimento da Lei de 

Responsabilidade Fiscal com recursos distribuídos entre os 33 Tribunais de Contas do 

Brasil.  

 

O PROMOEX teve como base uma pesquisa quantitativa e qualitativa realizada pela 

Fundação Instituto de Administração (FIA-USP) sobre a situação dos Tribunais de 

Contas do Brasil. Dentre outros assuntos, destaca-se, para fins desse estudo, o 

diagnóstico sobre os investimentos em capacitação. Apesar de substanciais em uma 

primeira observação, os mesmos objetivavam atender necessidades operacionais e 

específicas sem uma visão do servidor do futuro que se pretende formar, tampouco 

planos atualizados e consistentes de cargos, carreiras e salários lastreados na perspectiva 

de desenvolvimento organizacional. A fim de solucionar essas questões, a pesquisa 

recomenda as seguintes ações:  

 

•  Atração e retenção de técnicos com perfil criativo e empreendedor que 

participarão ativamente do processo de desenvolvimento organizacional do 

Tribunal de Contas; 

•  Contínua capacitação dos recursos humanos; 

•  Avaliação contínua integrada à capacitação. 

 

Como conseqüência dessas sugestões, os Tribunais de Contas passaram a rever seus 

programas de capacitação, e surgiram as escolas de contas. Atualmente, existem 

dezenove escolas de contas, com diferentes denominações, estruturas organizacionais e 

linhas de atuação, mas que, de maneira geral, têm em comum o fato de desenvolverem e 

disponibilizarem uma gama de cursos administrativos, técnicos e gerenciais, em 

diferentes níveis para diversas áreas e público-alvo (CHAISE, 2007). 

 

As escolas de contas nasceram para atender a carência existente de profissionais 

qualificados, capazes de atender as novas atribuições que lhes estavam sendo imputadas 

tanto pela Constituição de 1988 quanto pela alteração da Emenda Constitucional nº 19 e 

a Lei de Responsabilidade Fiscal, e expandiram-se, no entender de Zamot (2005), pela 

necessidade de formação dos quadros dos seus órgãos jurisdicionados. 
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Segundo Chaise (2007), as escolas de contas buscam desenvolver uma cultura que 

permita aos seus servidores a identificação preventiva de situações-problema bem como 

estimular um posicionamento crítico de forma a possibilitar a criação de novas 

alternativas de atuação. No entender dessa autora:  

“As Escolas de Contas e Gestão proporcionariam a capacidade de reflexão e 
de formulação de novos conhecimentos que possam significar melhores 
práticas públicas. Funcionariam como um centro de mediação entre o prático, 
por meio da especificidade das suas atuações, e o teórico, que seria 
desenvolvido via o conhecimento acadêmico.” (CHAISE, 2007, p. 53).  

Em suma, a lógica do novo gerencialismo obrigou corporações e governos a 

mergulharem em um período de racionalização e reestruturação, e mais, obrigou-os a 

buscar na mudança tecnológica e organizacional uma saída para a crise. 

Conseqüentemente, as escolas de governo passaram a se constituir como uma das 

principais estratégias para atender a essas expectativas e necessidades crescentes dos 

cidadãos, de modo a assegurar o alto desempenho das organizações públicas.  

 

A Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ, que acompanhou esse movimento, encerrou, 

em dezembro de 2007, seu segundo ano letivo completo, durante os quais supõe-se que 

tenha atuado como escola de governo nos moldes de uma universidade corporativa. Faz-

se mister, portanto, analisar esse período, buscando identificar até que ponto essa 

suposição se confirma na realidade.   
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1.2 Objetivo final 
 
O objetivo final deste estudo é analisar o Programa de Implantação da Escola de Contas 

do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, considerando os componentes 

(etapas) fundamentais necessários para o sucesso na construção de uma universidade 

corporativa. 

1.3 Objetivos intermediários 
 

1. Identificar os princípios e conceitos básicos de uma universidade 

corporativa; 

2. Identificar as etapas de implantação de uma universidade corporativa; 

3. Analisar o Programa de Implantação da Escola de Contas do Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro. 

1.4 Delimitação do estudo 
 

Tendo em vista a grande variedade de obstáculos relacionados à maneira de implantar 

uma universidade corporativa, o estudo limita-se a abordar o Programa de Implantação 

da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, 

somente serão abordadas referências que objetivam verificar se a ECG atendeu, ou 

negligenciou, os componentes (etapas) fundamentais necessários para o sucesso na 

construção de uma universidade corporativa preconizados por Meister (1999) a partir de 

suas pesquisas.  

 

O tema está relacionado a outros de grande importância, tais como: organização de 

aprendizagem, administração gerencial, capital intelectual e gestão do 

conhecimento. Esses temas, que têm grande importância, não serão diretamente 

abordados neste estudo. As referências que serão feitas a eles objetivam, 

unicamente, analisar o Programa de Implantação da Escola de Contas do Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro. 

 

O estudo também está delimitado à percepção dos sujeitos envolvidos na implantação e 

na manutenção da ECG, conforme dados e informações obtidos por meio dos 

instrumentos de coleta. 
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1.5 Relevância do estudo 
 

O estudo ganha importância quando está, de alguma forma, ligado a uma questão social 

que afeta um segmento substancial da sociedade. O tema escolhido cumpre essa 

exigência, pois a atuação do Tribunal de Contas do Estado do Rio e Janeiro afeta 

significativamente os cidadãos do Estado do Rio de Janeiro. 

 

As funções, composição e organização dos Tribunais de Contas têm sede na 

Constituição Federal de 1988, que as enumera em relação ao Tribunal de Contas da 

União. O artigo 75, pelo princípio da simetria, determina que todas as cortes locais, 

estaduais e municipais deverão seguir o mesmo padrão, no que diz respeito à sua 

organização, composição e fiscalização. Portanto, os Tribunais de Contas dos Estados 

são os entes públicos designados a cuidar do cumprimento da lei na fiscalização dos 

recursos públicos estaduais.  

 

Conforme o estabelecido no artigo 5.º da Lei Complementar Estadual 63, de 

01.08.1990, o TCE-RJ tem jurisdição própria e privativa, em todo o território estadual, 

sobre pessoas e matérias sujeitas a sua competência, abrangendo todos os órgãos, 

entidades e fundos da Administração Estadual e dos Municípios do Estado, com 

exceção da Capital. 

 

De acordo com a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, alterada pela Emenda 

Constitucional 04, de 1991, ao TCE-RJ, no exercício de sua missão institucional, 

compete:  

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado, 
mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar 
de seu recebimento;  

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, 
bens e valores públicos dos três poderes, da administração direta e indireta, 
incluídas as empresas públicas, autarquias, sociedades de economia mista e 
as fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público Estadual, e as contas 
daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que 
resulte prejuízo à Fazenda Estadual;  

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de 
pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as 
fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, excetuadas as 
nomeações para cargos de provimento em comissão, bem como a das 
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concessões de aposentadorias, transferências para a reserva, reformas e 
pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento 
legal do ato concessório;  

IV - realizar, por iniciativa própria da Assembléia Legislativa, de Comissão 
técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades 
administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais 
entidades referidas no inciso II;  

V - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado 
mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres;  

VI - prestar as informações solicitadas pela Assembléia Legislativa, ou por 
qualquer de suas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial, e sobre resultados de auditorias e 
inspeções realizadas;  

VII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou 
irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, dentre 
outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;  

VIII - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências 
necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;  

IX - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a 
decisão à Assembléia Legislativa;  

X - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos 
apurados.7

  

 

Em resumo, a dimensão de negócio do TCE-RJ decorre das imposições constitucionais 

e legais balizadoras de sua atuação, cabendo-lhe o exercício do controle externo dos 

atos da administração pública e da gestão de recursos públicos no âmbito dos 

municípios jurisdicionados e do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, como pretende este 

estudo, faz-se necessária essa reflexão adicional que fundamente o papel da ECG como 

elemento de adição de valor ao TCE-RJ no seu papel de defensor da res publica. Essa 

reflexão, dentro do arcabouço conceitual, visa analisar se a construção da ECG levará o 

TCE-RJ para além de suas funções tradicionais de fiscalização, dando-lhe um caráter 

mais amplo como indutor da modernização da estrutura de Estado e avaliador da 

efetividade das políticas públicas no Estado do Rio de Janeiro. 

 

                                                 
7 Fonte: Constituição Estadual. Disponível em: 
<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/constest.nsf/PageConsEst?OpenPage>. 
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Este estudo também ganha importância, uma vez que o conceito de universidade 

corporativa, embora esteja disseminando-se rapidamente por muitas organizações, ainda 

é um conceito relativamente novo. Mais ainda se considerarmos apenas as organizações 

públicas. O presente trabalho, portanto, tem também como objetivo apresentar novas 

possibilidades, a fim de auxiliar as organizações, especialmente as públicas, na 

implantação de suas universidades corporativas, de modo a trazer informações 

científicas que lhes permitam conduzir com maior assertividade suas decisões e projetos 

no que concerne ao assunto.  

 

1.6 Metodologia 

 

1.6.1 Tipo de pesquisa 

 

Segundo Yin (2001), um estudo de caso é uma investigação empírica em que se estuda 

um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real. É indicado quando o 

propósito fundamental da pesquisa é analisar intensamente uma dada unidade social.  

 

Essa foi a estratégia adotada para esta pesquisa, por meio do qual se buscou estudar com 

maior profundidade o Programa de Implantação da Escola de Contas, a fim de 

esclarecer quais foram os fatores determinantes que levaram o TCE-RJ a implantar a 

ECG investigando todos os passos da sua criação e esclarecendo se os objetivos desse 

projeto foram ou estão em via de serem alcançados. A pesquisa, circunscrita ao TCE-

RJ, tem caráter de profundidade e detalhamento, visando conhecer uma situação 

complexa, baseando-se em uma compreensão abrangente da situação, obtida a partir da 

ampla descrição e análise dessa situação, considerada como um todo no seu contexto. 

No entanto, por mais documentado que seja, o estudo não se limita a uma mera 

descrição e busca apoiar-se em conceitos e hipóteses guiados por um esquema teórico 

que sirva de norte para a coleta de dados.  

 

A abordagem qualitativa do estudo de caso é a mais adequada para essa pesquisa, pois, 

com relação à interpretação dos dados e ao processo de investigação, foi admitida a 

subjetividade do pesquisador, uma vez que o próprio foi designado para a Comissão de 

Implantação da Escola e é, atualmente, Coordenador-geral Acadêmico. Por outro lado, 
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foi feito todo esforço para se minimizar a deformação da realidade dos sujeitos em 

virtude da sua própria interpretação. Essa abordagem mais ampla e integrada do 

fenômeno investigado, aliada à estrutura pouco rígida do método, favorece a influência 

da sensibilidade e da criatividade do pesquisador enquanto uma variável a ser 

considerada no processo, o que pode resultar em caminhos e/ou enfoques não previstos 

(GODOY, 1995).  

 

A abordagem qualitativa permite, ainda, entender e descrever o fenômeno em sua 

complexidade, com possibilidade de análise da interação entre as variáveis e os 

processos dinâmicos subentendidos, assim como sua evolução no tempo, podendo 

revelar tanto particularidades quanto generalizações, em maior ou menor nível de 

aprofundamento (RICHARDSON,1985).  

 

Essa leitura qualitativa, intensa por conta da sua densidade, mas suficiente para poder 

ler as percepções das pessoas, procura ir ao originário do que os depoimentos dos 

entrevistados querem dizer, ainda que sejam necessárias as pesquisas bibliográficas e 

documentais com o objetivo de descrever mais precisamente o problema e seu contexto. 

 

1.6.2 Universo  

O universo desta pesquisa é constituído pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro.  

1.6.3 Seleção dos sujeitos 

 

Participaram da pesquisa de campo oito servidores do TCE-RJ divididos em dois 

grupos. O primeiro grupo inclui servidores do TCE-RJ que participaram das equipes do 

Anteprojeto da Escola de Governo e Contas e/ou do Projeto da Escola de Contas e 

Gestão, ambos com vistas a recomendar como implantar a Escola de Contas do TCE-

RJ.  

 

O segundo grupo refere-se aos servidores do TCE-RJ que ocupam, atualmente, cargos 

de chefia na ECG, com exceção do Coordenador-geral Acadêmico. A saber: Diretor-

geral, Coordenador-geral de Capacitação, Coordenador-geral de Documentação, 
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Coordenador-geral de Estudos e Pesquisas, Assessor Chefe da Assessoria Pedagógica e 

Secretário Geral. Alguns membros do primeiro grupo compuseram também o segundo, 

pois assumiram cargos de chefia na nova estrutura da Escola de Contas e Gestão por 

conta da transformação ou criação de órgãos. Faz-se necessário consultá-los, vez que 

são indivíduos de fundamental importância na manutenção e operacionalização da 

Escola. 

 

Grupo 1 

 Membros: 

1. Fuad Sacramento Zamot; 

2. João Paulo Menezes Lourenço; 

3. José Augusto Assumpção Brito; 

4. Márcio dos Santos Barros; 

5. Maria Clutilde de Jesus Pinto Abreu; 

6. Rosa Maria Chaise. 

 

Grupo 2  

Membros e seus respectivos cargos na ECG: 

1. Gerson Lopes Menezes – Secretário-geral;  

2. João Paulo Menezes Lourenço – Coordenador-geral de Capacitação; 

3. José Augusto Assumpção Brito – Diretor-geral; 

4. Maria Clutilde de Jesus Pinto Abreu – Assessora-chefe; 

5. Maurício Araújo Barzilai – Coordenador-geral de Documentação; 

6. Rosa Maria Chaise – Coordenadora-geral de Estudos e Pesquisa. 

 

1.6.4 Coleta de dados 
 

São aqui enumerados os objetivos intermediários, relacionando-os ao modo com que 

foram coletados os dados, com vistas a atingi-los. 

 

1. Identificar os princípios e conceitos básicos de uma universidade 

corporativa; 

2. Identificar as etapas de implantação de uma universidade corporativa; 
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3. Analisar o Programa de Implantação da Escola de Contas e Gestão do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 

 

A coleta de dados foi realizada em três etapas: 

 

Na 1ª etapa, que permitiu alcançar os objetivos 1 e 2, foi realizada pesquisa 

bibliográfica a partir da qual foi estabelecido um quadro de referência sobre a produção 

teórica acerca das universidades corporativas. O referencial que constituiu o ponto de 

partida da pesquisa foi o estudo realizado por Meister (1999). Os demais autores 

consultados serviram para enriquecer ou refutar seus achados, visto que a autora é, 

reconhecidamente, aquela que tem os estudos mais desenvolvidos no que diz respeito à 

etapas de implantação de uma universidade corporativa.  

 

Na 2ª etapa, que permitiu alcançar parte do objetivo 3, foi realizada pesquisa 

documental em relatórios e documentos internos do TCE-RJ e da ECG, com dados e 

informações sobre a implantação da Escola de Contas e Gestão, que permitiram 

descrever a história do processo de implantação da ECG em face do referencial teórico 

proposto. A pesquisa documental justificou-se à medida que contribuiu para o 

levantamento de possíveis divergências entre os princípios propostos na literatura e o 

processo de implementação da Escola.  

 

Por fim, na 3ª etapa, foi realizada pesquisa de campo por meio da aplicação de 

entrevistas semi-estruturadas aos sujeitos explicitados na seção seleção dos sujeitos. O 

grupo 1 foi submetido ao roteiro de entrevista 1, o qual tinha como objetivos identificar 

como foram realizadas as etapas de implantação bem como concluir se o Programa de 

Implantação da ECG atingiu o seguinte produto esperado: ECG implantada.  

 

O grupo 2 foi submetido ao roteiro de entrevista 2, o qual tinha como objetivo concluir 

se o Programa de Implantação da ECG atingiu o seguinte produto esperado: ECG 

mantida.  

 

A opção por incluir entrevistas na pesquisa mostrou-se como uma oportunidade de obter 

um maior número de informações, que poderiam explicar atitudes e posturas dos 

servidores do TCE-RJ em relação ao Programa de Implantação da ECG.  
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O roteiro de entrevista, por sua vez, foi elaborado, com base nos objetivos propostos 

pelo estudo, a partir de pesquisa bibliográfica prévia baseada em artigos e trabalhos de 

pesquisa já realizados, livros, periódicos, dissertações, bem como no levantamento 

preliminar na documentação da instituição. .  

 

1.6.5 Limitações do método 
 

Todo método possui dificuldades e limitações que surgem no decorrer da pesquisa. Os 

fatores que poderiam limitar a pesquisa, no que se refere à coleta e ao tratamento dos 

dados são os seguintes: 

 

• Universidade corporativa é um conceito relativamente novo e os estudos 

sobre o assunto não se esgotaram; 

• A ECG é uma universidade corporativa do setor público; 

• O TCE-RJ é um órgão público burocratizado, o que acarretou dificuldades 

no que diz respeito à obtenção de informações com os sujeitos selecionados. 
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Capítulo 2 - Desvendando a Universidade Corporativa 
 

2.1 Contexto de surgimento 
 
A troca de paradigma na gestão organizacional, a passagem do fordismo para a gestão 

flexível, ou flexibilidade organizacional (pós-fordismo), exigiu das organizações um 

comportamento diferente daqueles preconizados até então e gerou um impacto 

significativo no perfil dos gestores e colaboradores. 

 

O fordismo, como um paradigma da gestão organizacional, caracterizava-se pela gestão 

tecno-burocrática de uma mão de obra especializada, sob técnicas repetitivas de 

produção de serviços ou produtos padronizados. As operações eram simplificadas e 

fragmentadas. A relativa estabilidade do ambiente externo permitia a separação entre 

concepção e execução do trabalho. As estruturas eram verticalizadas e centralizadas. 

Cabia à administração encontrar a maneira certa de executar o trabalho e a pessoa mais 

apropriada para fazê-lo (TENÓRIO, 2004). 

 

Para Ramos (2001), essa concepção simplista e mecânica, imposta pelo trabalho 

fragmentado, influenciou decisivamente o modelo de treinamento no século XX, apesar 

das suas dimensões terem sido alargadas ao longo do tempo. Dentro dessa visão, a área 

de treinamento atua, em nível tático, como mero fornecedor de cursos. Há pouca 

interação em relação aos resultados. Os cursos e programas são oferecidos com o 

objetivo de desenvolver habilidades específicas, enfatizando necessidades individuais, e 

o corpo docente é formado por professores externos. 

 

A partir da década de 1980, no entanto, surgiu um novo ambiente organizacional 

caracterizado por profundas e freqüentes mudanças trazendo condições de incerteza em 

relação ao futuro. As organizações perceberam que precisavam agir de modo diferente, 

antecipando-se às mudanças e agindo de modo inovador antes mesmo que o ambiente as 

determinasse. Nessa perspectiva, as organizações precisam atuar de forma mais flexível 

e funcionários adaptáveis, que saibam trabalhar em equipe e que sejam auto-suficientes 

para adquirir novas qualificações de acordo com as modificações que ocorrem no 

ambiente.  
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Nesse novo paradigma, a área de treinamento não pode mais se limitar a apenas 

atualizar as qualificações técnicas dos funcionários. Nos trabalhos mais recentes de 

diversos autores (Stewart, 1998; Ulrich, 1998; Meister, 1999; Drucker, 2000 e Éboli 

2004) há explícita preocupação com a educação continuada das pessoas nas 

organizações assumindo o nível de vantagem competitiva, na qual o resultado desejado 

não é mais a conclusão de um curso formal, mas o aprender fazendo, de modo a 

desenvolver a capacidade de aprender do funcionário para que possa dar continuidade a 

esse processo quando voltar ao trabalho. O foco do treinamento vai além do funcionário 

isoladamente para o desenvolvimento da capacidade de aprendizado da organização. O 

ambiente de aprendizagem é proativo e tem foco estratégico. A responsabilidade pelo 

processo passa a ser compartilhada com os gerentes que também passam a ensinar e 

adequar conceitos que utilizam no dia-a-dia do trabalho para a realidade dos 

participantes.  

 

Tabela 1 – Mudança de paradigma do treinamento para a aprendizagem 

Fonte: Meister, 1999, p. 22. 

 

É nesse contexto é que surge a universidade corporativa como o setor de maior 

crescimento no ensino superior. Meister (1999) aponta cinco forças que sustentam esse 

fenômeno e nos ajudam a compreender sua importância tanto como novo padrão para 

educação superior quanto, num sentido amplo, como instrumento-chave de mudança 

cultural. A saber: 
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1. A emergência da organização não hierárquica, enxuta e flexível: 

 

Como resultado desse novo ambiente, caracterizado pela necessidade de respostas cada 

vez mais ágeis, as estruturas verticalizadas e centralizadas cederam espaço a estruturas 

horizontalizadas e descentralizadas. As organizações passaram, com isso, a necessitar de 

pessoas mais qualificadas, autônomas, com maior iniciativa e que saibam trabalhar em 

equipe - um perfil bem diferente do exigido até então.  

 

2. A economia do conhecimento: da força muscular para o cérebro: 

 

Meister (1999) aponta que as economias mundiais estão transformando-se de maneira 

acelerada para o que se convencionou chamar de Era do Conhecimento, na qual, no 

entender de Nonaka (2000), a única certeza é a incerteza e apenas o conhecimento é 

fonte segura de vantagem competitiva.  

 

Drucker (2000) assinala que, à medida que o profissional cresce e se desloca dos 

trabalhos meramente operacionais para atividades orientadas para o campo do 

diagnóstico e da decisão, maior é a necessidade de se fundamentar em conceitos, idéias, 

teorias e valores que lhe permitam a orientação e o balizamento do seu comportamento.  

 

Por outro lado, muito embora o capital intelectual seja o principal ativo e o mais 

importante instrumento de alavancagem para os processos de mudança, muitas 

organizações ainda não sabem como geri-lo adequadamente (STEWART, 1998). Esse 

aprendizado torna-se, então, condição fundamental para as organizações atingirem seus 

objetivos de maneira eficaz. Zabot (2002) acrescenta que, a fim de atingir excelência 

organizacional no século XXI, é necessário desenvolver a correta gestão do 

conhecimento por meio de um processo sistemático, articulado e intencional, que se 

apóia na geração, codificação, disseminação e apropriação de conhecimentos.  

 

3. Redução do prazo do conhecimento: 

 

Mudanças constantes e rápidas nas tecnologias de comunicação têm proporcionado 

acesso direto a enormes quantidades de informação, o que dificulta a sua organização e 

atualização. Isso obriga o indivíduo a estar sempre em busca de conhecimentos e 
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informações relevantes e pertinentes em um esforço para manter-se competitivo. Isso 

exige das pessoas, em todos os níveis hierárquicos, uma postura voltada para o 

autodesenvolvimento e para a aprendizagem contínua.  

 

Figueiredo (2005) ratifica que a gestão do conhecimento funciona melhor quando os 

trabalhadores do conhecimento assumem a iniciativa e a responsabilidade pelo que 

sabem, não sabem e precisam saber. Para esse autor, o ensino e a aprendizagem, vitais 

para a sobrevivência e prosperidade das organizações, são os alvos mais preciosos dos 

programas de gestão do conhecimento. Como não existe conhecimento sem 

aprendizagem, é preciso que a organização se empenhe e dê toda atenção necessária ao 

ensino.  

 

4. Empregabilidade/ocupabilidade vitalícia é o foco das organizações: 

As qualificações e o conhecimento adquiridos pelo funcionário, em sala de aula, na 

prática e com os próprios colegas e trabalho, promovem a sua capacidade contínua de 

emprego. A educação, nessa perspectiva, passa a ser um investimento prioritário que 

melhora a produtividade e agrega valor às pessoas e à organização, configurando-se um 

importante diferencial competitivo. No entender de Meister (1999), a organização, por 

meio de educação continuada, dá ao trabalhador a oportunidade de desenvolver sua 

capacidade de emprego. A contrapartida é um funcionário mais produtivo que ajudará a 

levar a organização à excelência em seu campo de atuação.  

5. As organizações tornam-se educadoras: 

 

Segundo a concepção que liga o aprendizado à experiência, Meister (1999) afirma que o 

aprendizado é, cada vez mais, uma função do trabalho. As organizações vêm assumindo 

o papel de educadoras, ampliando e alterando sua concepção de desenvolvimento 

profissional. A autora adiciona que isso ocorre, por um lado, em função da frustração 

com a qualidade do conteúdo da educação superior e, por outro, por causa da 

necessidade de um aprendizado permanente e melhor direcionado.  

 

No Brasil, esse problema é reforçado por algumas dificuldades adicionais.  A educação 

no país é de baixa qualidade e inadequada ao futuro ambiente de atuação profissional 
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dos estudantes. As áreas de treinamento das organizações têm de lidar com o fato de que 

os adultos chegam ao mercado de trabalho sem competências adequadas que os 

permitam atuar em um meio no qual a comunicação escrita e a capacidade de abstração 

são pré-requisitos. Por conseqüência disso, as unidades que coordenam a educação 

corporativa têm, muitas vezes, de completar a formação escolar básica. Sem pilares 

sólidos, não há educação continuada sólida (EBOLI, 2004). 

 

2.2 Conhecendo e praticando o conceito de competências  
 
 
À medida que os fatores de produção, bem como sua evolução e gestão, caminham para 

um paradigma mais aberto, surge a necessidade de os funcionários começarem a 

assumir maiores responsabilidades, evidenciando a importância das organizações 

aprenderem a desenvolver novas competências em seus talentos humanos, tornando-se 

este um fator crucial e diferenciador para o desenvolvimento organizacional.   

 

Cabe ressaltar que, ao tentar utilizar sua inteligência coletiva para ganhar 

competitividade, as organizações, muitas vezes, se esquecem que o conhecimento 

começa e termina nas pessoas. Sem entendimento humano, contexto pessoal e utilidade 

imediata, tudo o que resta são dados. Nessa perspectiva, a gestão de pessoas se destaca 

pela maneira diferente de perceber e pensar as organizações, centrada no conhecimento 

existente e potencial, desenvolvido pelas pessoas que as compõem, e que, ao ser 

gerenciado, pode levar a organização a uma vantagem competitiva (SILVA, 2005).  

 

Por seu turno, Dutra (2001) assinala que há um interesse crescente na busca por um 

modelo de gestão de pessoas com base em competências, bem como evidências que esse 

modelo tem-se mostrado adequado para explicar a realidade vivida pelas organizações 

na gestão de pessoas. Para fins desse estudo, portanto, dentre as tantas definições de 

competência existentes, ficamos com a adotada por Dutra (2004, p. 24): “saber agir 

responsável e reconhecido, que implica mobilizar, entregar, transferir conhecimentos, 

recursos, habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social ao 

indivíduo”. 
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No entendimento desse autor, há uma relação íntima entre organização e indivíduos por 

meio de um processo contínuo de troca de competências. De um lado, está a 

organização, com um conjunto de competências que lhe é próprio. Essas competências 

decorrem da gênese e do processo de desenvolvimento da organização e são 

concretizadas em seu patrimônio de conhecimentos, que estabelece as vantagens 

competitivas da organização no contexto em que se insere. De outro, estão as pessoas 

com seu conjunto de competências, aproveitadas ou não pela organização.  

 

A organização então transfere o seu patrimônio para as pessoas, enriquecendo-as e 

preparando-as para novas situações (profissionais e pessoais). As pessoas, ao 

devolverem sua capacidade individual transferem para a organização seu aprendizado, 

capacitando-a a enfrentar novos desafios. Desse modo, são as pessoas que, ao colocarem 

em prática o patrimônio de conhecimentos da organização, concretizam as competências 

organizacionais e fazem sua adequação ao contexto. Ao utilizarem-no, de forma 

consciente, as pessoas validam-no ou implementam as modificações necessárias para 

aprimorá-lo. Segundo Eboli (2004), não é por coincidência que as organizações 

interessadas em projetos de educação corporativa realizam esforços intensos para 

mapear suas competências críticas e investem em gestão de conhecimento.  

 

No entanto, uma organização não pode administrar ativamente suas competências se os 

gestores não compartilharem uma visão de quais sejam essas competências. A tarefa de 

identificá-las não pode ser delegada apenas à área de gestão de pessoas, nem deve ser 

concluída em uma reunião de um dia ou dois, fora da organização. Trata-se de um 

exercício demorado, mas fundamental para o sucesso do projeto. Os gestores também 

precisam participar inteiramente do processo de identificação, o que implicará em 

muitas reuniões, até que se chegue a um consenso (SILVA, 2005). 

 

É importante que seja realizada uma reflexão profunda sobre as reais competências 

organizacionais, ou seja, aquelas que diferenciarão a organização, assegurando-lhe 

vantagem competitiva e bons resultados com a aplicação de uma metodologia séria, 

confiável e, ao mesmo tempo, dinâmica. Essa metodologia deve permitir o 

diagnóstico cuidadoso das competências essenciais para o estabelecimento dos 

eixos de competências, pois estabelecerá o vínculo entre desenvolvimento de pessoas 

(competências individuais) e estratégias de negócio (competências organizacionais).  
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A clareza na definição e o grau de consenso são de extrema relevância para se aferir a 

capacidade de uma organização de gerenciar as suas competências. Erroneamente, 

alguns diagnósticos enfatizam apenas a identificação das competências individuais. Essa 

é uma etapa necessária, mas não suficiente nesse processo, e deve ser decorrência da 

definição das competências organizacionais, não o contrário.  

 

Tabela 2 – Principais componentes da mudança de paradigma no sentido da 
aprendizagem baseada no desempenho 

Fonte: Meister, 1999, p. 23. 

 

No entender de Eboli (2004), as práticas de educação corporativa devem favorecer 

atuações profissionais impregnadas de personalidade, que criem condições para o 

desenvolvimento do conhecimento criador e da postura empreendedora. 

Adicionalmente, para essa autora, uma universidade corporativa funciona como um 

sistema de desenvolvimento de pessoas pautado pela gestão de pessoas por 

competências. Essa autora acrescenta que uma maneira de avaliar o real fôlego de um 
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projeto de universidade corporativa é observar se a empresa também está trabalhando 

com o conceito de competências em outros subsistemas de gestão de recursos humanos, 

e não apenas em treinamento. 

 

Em relação à administração pública, Amaral (2006) considera que a gestão de pessoas 

necessária é aquela que promove a gestão por competências. No seu entender, a correta 

gestão por competências significa olhar para o trabalho por uma lente que combina os 

conhecimentos, o saber-fazer, a experiência e os comportamentos exercidos em um 

contexto específico. Cada órgão público deve identificar suas competências 

institucionais e individuais, avaliá-las, validá-las e fazê-las evoluir, sempre em 

consonância com os objetivos da instituição.  

 

Por outro lado, a autora chama tenção para o fato que esse modelo ainda é pouco 

conhecido no setor público, tanto no Brasil como no mundo. Fazer uma correta gestão 

de competências dos seus quadros se torna o maior desafio para as escolas de governo, 

sobretudo nos níveis gerenciais. 

 

2.3 Conceito e princípios 
 

Segundo Meister (1999, p. 29), apesar de haver universidades corporativas em 

diferentes tamanhos e formatos, o conceito básico encontrado em todas elas, a partir de 

suas pesquisas, permite defini-las como “um guarda chuva estratégico para desenvolver 

e educar funcionários, clientes, fornecedores e comunidade, a fim de cumprir as 

estratégias empresariais da organização”. 

 

Teixeira (2001) acrescenta que a associação da palavra universidade com a imagem de 

campus, reitores e professores passa longe da idéia da versão universidade corporativa. 

Trata-se mais de um processo vivo com todos os níveis da empresa envolvidos na 

aprendizagem, no qual funcionários aprendem uns com os outros, compartilham 

inovações e melhores práticas, visando superar seu desempenho no trabalho e, 

conseqüentemente, aumentar a produtividade da organização.  

 

Engana-se, no entanto, quem pensa que tecnologia é o diferencial da educação 

corporativa. Ela desempenha papel importante, mas há que se desenvolver um processo 
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de educação das pessoas de modo a que interajam em sociedade como cidadãos críticos, 

conscientes e participativos. Em suma, a proliferação de novas ferramentas tecnológicas 

pode, evidentemente, facilitar o acesso ao saber. Contudo, a velocidade de superação do 

conhecimento e os desafios apresentados por esse novo instrumental põem em xeque 

hábitos e formas de pensar e agir. Pessoas que não dispõem de acesso a mecanismos de 

treinamento para aprender a utilizá-los podem tornar a possibilidade de sucateamento 

dos seres humanos um pesadelo possível (MEISTER, 1999). 

 

Segundo Meister (1999), as experiências de implantação de projetos de universidade 

corporativa tendem a se organizar em torno de alguns princípios. São eles: 

 

1. Oferecer oportunidades de aprendizagem que dêem sustentação às questões 

empresariais mais importantes da organização; 

 

2. Considerar o modelo da universidade corporativa um processo e não um espaço 

físico destinado à aprendizagem; 

 

3. Elaborar um currículo que incorpore os três C’ s: cidadania corporativa, estrutura 

contextual e competências básicas; 

 

Cidadania corporativa: essa denominação não se refere ao papel desempenhado 

pela empresa-cidadã junto à comunidade. Meister (1999, p.91) explicita o sentido de 

que se “incute em todos os níveis de funcionários a cultura, os valores, as tradições e 

a visão da empresa”. Segundo a autora, o que se busca, nesse conceito de cidadania, 

é uma forte identificação e assimilação dos valores da empresa, a exemplo da 

relação, constantemente referida na literatura, entre os funcionários e as empresas no 

Japão; 

 

Estrutura contextual: propicia condições para que todos os funcionários tenham 

noção dos negócios da empresa, seus clientes, concorrentes, e também das melhores 

práticas das empresas de primeira linha que determinam os padrões de excelência; e 

 

Competências básicas: desenvolvê-las para que auxiliem no desenvolvimento de 

competências específicas para a organização, definindo sua vantagem competitiva; 
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4. Treinar a cadeia de valor e parceiros, incluindo clientes, distribuidores, fornecedores 

de produtos terceirizados, assim como universidades que possam fornecer os 

trabalhadores de amanhã;  

 

5. Passar do treinamento conduzido pelo instrutor para múltiplas formas de 

aprendizagem; 

 

6. Encorajar e facilitar o envolvimento dos líderes com o aprendizado; 

 

7. Passar do modelo de financiamento corporativo por alocação para o 

“autofinanciamento” pelas unidades de negócio; 

 

8. Assumir um foco global no desenvolvimento de soluções de aprendizagem; 

 

9. Criar sistemas eficazes de avaliação dos resultados e investimento; 

 

10. Utilizar a universidade corporativa para obter vantagem competitiva e entrar em 

novos mercados. 
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Capítulo 3 - Os dez componentes fundamentais do projeto 
 

 

Em seus estudos, Meister (1999) identificou dez componentes fundamentais para o 

sucesso na construção de uma universidade corporativa. Neste capítulo, todos eles serão 

considerados de modo a dar suporte à análise do Programa de Implantação  da Escola de 

Contas do tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 

 

3.1 A importância da cúpula administrativa 

 

Nas últimas décadas, cientes da importância de conferir um novo status à atividade de 

treinamento, inúmeras organizações decidiram lançar suas universidades corporativas a 

partir de esforços que, independente da razão, tinham a mesma meta básica: fortalecer a 

capacidade de aprendizado das pessoas. Algumas tentativas foram bem-sucedidas. 

Outras não. 

 

Segundo os estudos de Meister (1999), normalmente, a universidade corporativa é 

criada de cima para baixo – independente de sua necessidade ter sido detectada 

anteriormente por gerentes médios ou executivos de recursos humanos - e tem um líder 

sênior como estímulo. A autora ressalta que, em muitos casos, a idéia da universidade 

corporativa surge quando o principal executivo reconhece as mudanças e os desafios 

que o seu ramo de atividade apresenta e questiona como pode atuar para enfrentá-los. 

Nesse momento há a compreensão de que a organização não pode mais continuar a 

fazer seus negócios como sempre fez, sob o risco de perder grandes oportunidades ou, 

pior, desaparecer. 

 

A adoção da idéia pela cúpula administrativa da organização, bem como a divulgação 

de seus objetivos, é essencial para que, a partir desse ponto, haja também o engajamento 

dos demais funcionários. Esse momento é vital porque a simples ação de tirar o esforço 

do papel requer a cooperação de muitos indivíduos e departamentos dentro da 

organização. A cúpula precisa também criar uma noção de urgência para que o esforço 

não perca o ímpeto e, para pesquisar o assunto, montar uma força-tarefa multifuncional 

e recomendar como empreender uma reengenharia no departamento de educação da 

organização (MEISTER, 1999).  
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Eboli (2005) acrescenta que o papel dos líderes e gestores é vital, não apenas por serem 

eles agentes de disseminação, consolidação e transformação da cultura empresarial, mas 

principalmente porque será por meio de sua atuação exemplar que eles serão percebidos 

como lideranças educadoras, cujo modelo de comportamento deve ser seguido e 

buscado pelos demais colaboradores da empresa. Na prática, isso significa que os 

líderes precisam estar preparados para desempenhar plenamente seus papéis de 

educadores, formadores e orientadores no cotidiano do trabalho, criando um ambiente 

em que os membros da equipe se sintam motivados a utilizar toda a sua potencialidade e 

a buscar sempre padrões elevados de desempenho.  

 

Meister (1999) ratifica que o envolvimento do principal executivo é fator vital para a 

implantação da universidade corporativa, mas ressalta que tem sido conferida maior 

importância à manutenção de um alto nível de comprometimento da cúpula nas 

operações, direção e estratégia.  

 

Alguns autores ressaltam que muitas pessoas refletem acerca das dificuldades que 

norteiam o processo de criação e desenvolvimento de uma organização voltada para o 

aprendizado. Imersos em tradições burocráticas, apegados à estabilidade, ao estrutural, 

ao funcional, não é de se admirar que alguns profissionais hesitem quanto à 

aplicabilidade e sucesso de tal empreitada (Araújo, 2001; Meister, 1999). 
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3.2 As etapas 
 

Depois que a cúpula administrativa de uma organização resolve criar um papel mais 

significativo para a aprendizagem, em termos de sua capacidade de agregar valor, dez 

componentes fundamentais são necessários para o sucesso na construção de uma 

universidade corporativa. A implantação requer atenção à seqüência do projeto (dez 

etapas), sob o risco de não serem atingidos os objetivos que dele se esperam e, 

conseqüentemente, a organização não será capaz de enfrentar (e superar) os desafios 

que se põem em seu novo contexto de atuação (MEISTER, 1999).  

 

O processo de implantação é interativo. Pular etapas pode criar a ilusão de velocidade, 

mas dificilmente os resultados almejados serão alcançados. Nem toda organização 

enfatiza igualmente essas dez etapas, mas a que ignora ou negligencia um ou mais 

componentes descobre que sua universidade corporativa talvez não seja tão ligada ao 

desempenho, nem seja tão relevante para o negócio conforme desejado. Portanto, é 

preferível investir tempo e recursos em cada uma das etapas do que colocar em risco 

todo o projeto. As etapas são:  

 

1. Formar um sistema de controle; 

2. Criar uma visão; 

3. Recomendar o alcance e a estratégia de obtenção de recursos; 

4. Criar uma organização; 

5. Identificar interessados; 

6. Criar produtos e serviços; 

7. Selecionar parceiros de aprendizagem; 

8. Esboçar uma estratégia de tecnologia; 

9. Criar um sistema de avaliação; 

10. Comunicar a visão, os produtos e o programa. 
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3.2.1 Formar um sistema de controle 

 

Muito embora o comprometimento da cúpula seja forte e visível, esse papel tem o apoio 

de uma estrutura de controle que oferece às principais unidades de negócio um vínculo 

direto com a universidade corporativa. Os sistemas de controle e as relações de 

subordinação variam consideravelmente, desde conselhos de política liderados pelo 

principal executivo, até grupos legislativos com representantes da mão-de-obra, 

administração e funcionários. As universidades corporativas de maior extensão, em 

geral, se reportam diretamente ao principal executivo e possuem conselhos 

controladores bem explícitos e compostos de executivos de linha e corporativos 

(MEISTER, 1999). 

 

Teixeira (2001) afirma que, dentro do contexto organizacional, a criação de um grupo 

de controle é premissa básica para dar início ao projeto e adiciona que esse controle só 

terá bom efeito se representado pela cúpula.  

 

Em essência, Meister (1999) aponta que o sistema controlador deve oferecer quatro 

papéis-chave: 

 

1. Identificar e priorizar as necessidades de aprendizagem atuais e futuras; 

 

O diagnóstico referente às necessidades de capacitação de pessoal representa o 

levantamento e a análise que fornecerão subsídios ao planejamento dos eventos a serem 

implementados. O diagnóstico pode ser utilizado, num primeiro momento, como um 

instrumento que agregue as demandas futuras e consolide as informações anteriores. 

Deve ser também sistemático para que seja realizada, em tempo hábil, toda mudança 

que se fizer necessária. Desse modo, o diagnóstico é um elemento inicial no processo de 

capacitação de pessoal. 

 

Pesquisando as necessidades de formação profissional, a organização busca respostas 

corretas, pertinentes e atualizadas para perguntas como, por exemplo: quem está 

precisando de treinamento?; onde há maior urgência?; e que tipo de treinamento deve 

ser ministrado?. O autor complementa que a pesquisa de necessidades não é uma tarefa 

fácil, tampouco pode ser reduzida a um tratamento puramente estatístico.  
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2. Vincular o treinamento a essas principais estratégias empresariais; 

 

Partindo do princípio preconizado por Chandler (1998) de que estratégia é a definição 

dos principais objetivos de longo prazo de uma empresa, bem como a adoção de linhas 

de ação e a alocação de recursos visando esses objetivos, deverá ser desenvolvido um 

planejamento estratégico para a universidade corporativa com objetivos, indicadores de 

desempenho, programação de ações e orçamento alinhado com planejamento estratégico 

da organização. 

  

Há que se atentar para o fato de que muitas organizações não possuem uma estratégia de 

atuação, tampouco uma missão e uma visão bem definidas. Isso resulta em dificuldades 

para a universidade corporativa, cuja atuação está atrelada à estratégia organizacional, e 

impossibilita o alinhamento de seus funcionários e dirigentes em direção à educação 

corporativa (MEISTER, 1999). 

  

3. Assegurar projeto, desenvolvimento, apresentação e avaliação consistentes; 

 

É importante destacar que, para o estabelecimento de ações em gestão de pessoas, é 

necessário um amplo debate entre as diversas instâncias envolvidas nas diretrizes, 

políticas e ações institucionais. O planejamento em desenvolvimento de pessoas, 

especialmente em relação às ações educacionais, necessita ser discutido e deve ser 

transformado em um plano de ações, elaborado a partir de diagnósticos, além de coleta e 

consolidação de informações relativas às demandas, bem como de acordo com as 

possibilidades financeiras e orçamentárias do órgão.  

 

4. Oferecer orientação para o desenvolvimento de uma filosofia de aprendizagem. 

 

A definição da filosofia de aprendizagem permite que a universidade corporativa faça 

da educação continuada um meio de estímulo ao crescimento pessoal e profissional dos 

colaboradores, o que possibilitará à organização se estabelecer, ou se manter, como 

referência no seu determinado segmento de atuação. 
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3.2.2 Criar uma visão 

 

Enquanto a missão acentua os propósitos organizacionais, a visão procura descrever 

como a organização deve ser para alcançar o desempenho adequado de sua missão. A 

visão vai além da missão para prover uma perspectiva em relação ao direcionamento e 

em que a organização pode transformar-se. Uma visão bem articulada, além de 

estimular o desenvolvimento de metas audaciosas, auxilia no esforço de reconhecimento 

das barreiras às realizações pretendidas e de sua superação (BATEMAN e SNELL, 

2002). 

 

Para Meister (1999), a visão é a construção imaginativa da organização dentro de um 

determinado cenário e constitui-se, basicamente, de uma forma de inserção da 

organização nesse cenário. O processo de estabelecer e divulgar a visão deve ter origem 

no grupo de controle, a partir de um esforço conjunto que transmita confiança e que seja 

inspirador a todos no que se refere ao processo de mudança. Ainda, a visão é altamente 

influenciada pelo processo gerencial e, sobretudo, pela preferência dos dirigentes e pode 

ser modificada ao longo da trajetória, como conseqüência da evolução da organização 

ou mudanças nas tendências globais.  

 

Alguns motivos que sugerem o estabelecimento de uma visão de futuro são: 

 

• Controlar melhor o destino da organização; 

• Questionar o atual estado confortável; 

• Estimular a necessidade de superar problemas atuais; 

• Tornar o comprometimento incongruente; 

• Promover o sonho comum e coordenar o trabalho em equipe; 

• Provocar a exploração de uma nova oportunidade ou ameaça no ambiente. 

 



 48

3.2.3 Recomendar o alcance e a estratégia de obtenção de recursos 

 

Segundo Meister (1999), um dos problemas enfrentados pelas universidades 

corporativas é a sustentabilidade financeira. Depois de definido o alcance da iniciativa, 

é necessário definir a origem das verbas para funcionamento. Para Eboli (2004), 

segundo o princípio da sustentabilidade, é importante possuir orçamento próprio e, se 

possível, evoluir para um centro de resultados. Buscar fontes alternativas de recursos 

que permitam um orçamento próprio e auto-sustentável e uma dependência cada vez 

menor da alocação de orçamento da organização é uma postura saudável e 

recomendável. Isso diminui as vulnerabilidades inerentes a um projeto dessa natureza e 

faz com que o sistema de educação seja realmente contínuo, permanente e estratégico.  

 

Nesse sentido, Meister (1999) reconhece em seus estudos que, apesar da obtenção de 

recursos continuar a responder pelo orçamento da maioria das universidades 

corporativas pesquisadas, a tendência está se voltando para a cobrança dos serviços e 

estima que 70% das fontes de receita virão de tal fonte. As práticas mais comuns nesse 

sentido são: 

 

• venda de serviços para o público externo, tais como pesquisas, programas 

presenciais e cursos a distância para clientes, familiares, fornecedores, 

distribuidores e parceiros; 

• pagamento, por parte das unidades de negócio da empresa, pelos serviços 

utilizados, não só pelos programas, mas em alguns casos também pela 

utilização de instalações tecnologia e equipamentos. 

 

Eboli (2004), por sua vez, afirma haver estreita relação entre a maturidade da 

universidade corporativa e sua sustentabilidade econômica. Nas instituições públicas, no 

entanto, essa forma de obtenção de recursos torna-se mais difícil, devido à burocracia 

necessária quando se trata de dinheiro público.  
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3.2.4 Criar uma organização 

 

Chandler (1998) aponta que a estrutura, o modelo de organização pelo qual se 

administra a empresa, acompanha a estratégia e que tal modelo, formal ou 

informalmente definido, abrange as linhas de comunicação entre os diferentes níveis e 

funcionários administrativos e as informações e os dados que fluem por essas linhas de 

comunicação e autoridade. 

 

Busca-se, nessa etapa, definir a forma de organização da universidade corporativa. Uma 

questão que se levanta diz respeito sobre a centralização ou descentralização de suas 

atividades. Algumas funções são centralizadas por motivos de custo e eficiência. Outras 

descentralizadas, no caso de se fazer sentido que elas permaneçam próximas do cliente. 

O critério para definir o que centralizar e o que descentralizar é determinar onde são 

obtidas as maiores eficiências de custo sem que se perca o vínculo entre a aprendizagem 

do funcionário e as metas da empresa (MEISTER, 1999). 

 



 50

3.2.5 Identificar interessados 
 

Identificar interessados, segundo Meister (1999, p.74), é um divisor de águas 

fundamental entre o a antiga área de treinamento e a universidade corporativa: 

 

“Um dos muitos aspectos que distingue uma universidade corporativa do 
departamento tradicional de treinamento é a amplitude do público-alvo que 
ela atende; inclui toda a cadeia de valor – não apenas funcionários, mas 
também fornecedores em um extremo e clientes no outro, passando por todo 
seu grupamento de parceiros”. 

 

As diversas modalidades de cursos e programas devem atender a todos os níveis, 

contemplando as especificidades de competência de cada um. Normalmente, as 

universidades corporativas iniciam suas atividades internamente que, aos poucos, são 

estendidas para o público externo. Também concentram suas atividades e programas nos 

executivos e gerentes ou em outra categoria ligada diretamente ao negócio, num 

primeiro momento, e só posteriormente os estendem para os demais níveis de 

profissionais.  

 

Essa abertura à cadeia de valor pressupõe um nível elevado de amadurecimento das 

organizações e suas respectivas universidades corporativas, em termos de concepções, 

de práticas e objetivos muito claros, dominando conhecimentos comuns e integrando 

interesses.  

 

A estratégia de abertura pode representar, por um lado, um avanço corporativo de 

dimensões significativas, mas, por outro, leva a incorrer no risco da perda de foco 

quanto às reais competências necessárias ao negócio, motivados pela possibilidade de 

aferir receitas e tornar-se um centro de lucros. Convém destacar que a abertura para 

clientes externos, muitas vezes, é motivada pela possibilidade de realocação de custos, 

significando uma alternativa potencial de captação de recursos financeiros para a 

empresa. 

 

Nessa linha, o princípio da conectividade, proposto por Eboli (2004), enfatiza que a 

universidade corporativa ao buscar “privilegiar a construção social do conhecimento, 

estabelecendo conexões e intensificando a comunicação e a interação, objetiva ampliar a 

quantidade e a qualidade da rede de relacionamentos com o público interno e externo”. 
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3.2.6 Criar produtos e serviços 
 

Depois de mapeados os conhecimentos e as competências de que a organização 

necessitará no futuro, o próximo passo é o desenvolvimento dos programas, produtos e 

serviços. Não apenas treinamentos básicos, mas também soluções abrangentes e 

integradas às estratégias da organização. Busca-se desenvolver um modelo de soluções 

de aprendizagem, bem como criar uma ambiente que facilite o aprendizado (Meister, 

1999).  
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3.2.7 Selecionar parceiros de aprendizagem 
 

Uma vez criado o modelo de aprendizagem, a próxima etapa será selecionar os parceiros 

com os quais as universidades corporativas se associam. Os parceiros podem ser 

instituições de ensino superior, escolas técnicas, centros de pesquisa, consultorias em 

treinamento e profissionais autônomos. As possibilidades de parcerias, no entanto, são 

contingenciais aos objetivos e recursos envolvidos, caracterizando-se como um 

dispositivo de flexibilidade para promover o desenvolvimento profissional. 

 

Meister (1999) salienta que, devido à magnitude da tarefa de atualizar continuamente a 

base do conhecimento da força de trabalho, as universidades corporativas e as 

instituições de ensino superior estão cada vez mais juntando forças, e integrando as 

metas de cada funcionário, da organização e da instituição educacional em uma parceria 

benéfica para todos os três. Notadamente, aprendizado e trabalho estão cada vez mais 

interligados, bem como a parceria entre universidades corporativas e instituições de 

educação superior, com vistas a formar a força de trabalho que esse novo ambiente 

demanda. Além de preservar e reconhecer as especificações de competências em cada 

uma das partes, essas parcerias representam economia e racionalização de recursos. 

Meister (1999) destaca quatro modalidades de parcerias empresa/escola mais 

freqüentes: 

 

• desenvolvimento de programas personalizados de educação para executivos, que 

são os MBAs entre outros;  

• criação de programas personalizados de graduação, por meio do conceito de 

educação sob medida, com validação de créditos;  

• formação de consórcio de parceiros de aprendizagem, uma combinação de 

cursos abertos e programas sob medida para um grupo de empresas;  

• credenciamento da universidade corporativa, via concessão de créditos e 

diploma, conjuntamente com uma universidade tradicional ou, até mesmo, 

independente dela. 

 

A parceria, no entanto, exige um período de negociação e definições entre ambas as 

partes, delimitando competências, responsabilidades e objetivos de cada uma, conteúdos 



 53

dos programas, entre outros aspectos, o que reforça a importância da qualidade gerencial 

envolvida.  

 

Brandão (2006) e Vergara (2000) acrescentam que, além de complementarem a 

formação que se quer para corresponder às necessidades desencadeadas pelos negócios, 

essas parcerias possibilitam a validação de créditos, concessão de diplomas e oferecem a 

expertise em pesquisas e sistematização do conhecimento gerado, que são competências 

da instituição de ensino. Estas, por sua vez, tornam seus cursos ainda mais atrativos, 

aumentando o potencial de captação de alunos, com suposta perspectiva de 

empregabilidade na empresa parceira. Além disso, podem incrementar seu conteúdo e 

metodologia, estando mais próximas da realidade organizacional das empresas.  

 

Eboli (2004, p. 182), por sua vez, ao tratar do princípio de parceria, distingue as 

internas e as externas e ratifica a importância do envolvimento de líderes e gestores:  

"É fundamental que eles se envolvam e se responsabilizem pela educação e 
pela aprendizagem de suas equipes e se comprometam com todo o sistema. 
[...] Na prática, isso significa que os líderes e gestores precisam estar 
preparados para desempenhar plenamente seu papel de educadores, 
formadores e orientadores no cotidiano, criando um ambiente em que os 
membros da equipe se sintam motivados a utilizar toda a sua potencialidade e 
buscar sempre padrões elevados de desempenho". 
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3.2.8 Esboçar uma estratégia de tecnologia 

 

Nessa fase do projeto, são definidas as tecnologias para que a aprendizagem seja 

distribuída em toda a organização bem como a forma como serão usadas, a fim de 

treinar mais pessoas com mais freqüência, mais economia e, ao mesmo tempo, 

acompanhar os resultados. Meister (1999) também chama a atenção para o fato que as 

organizações normalmente selecionam a tecnologia e os meios de aprendizagem ao final 

da fase de análise do projeto institucional, mas deveriam realmente considerar as opções 

de apresentação logo no início da fase de projeto.  

 

Nessa linha, Eboli (2004) também definiu como um dos princípios de uma universidade 

corporativa a sua disponibilidade. E foi além. A autora afirma que as experiências mais 

bem-sucedidas fundamentam-se na educação a distância e no uso intensivo de 

tecnologia, em suas mais diversas formas, para criar um ambiente organizacional 

propício à aprendizagem ativa, contínua e compartilhada.  

 

A expansão da Internet e os avanços dessas tecnologias da informação e comunicação 

vêm favorecendo o desenvolvimento do e-learning e da educação a distância. O e-

learning é uma modalidade de educação a distância que permite a disponibilização de 

conteúdo educacional multimídia on-line e pode utilizar todas as ferramentas interativas 

(fórum, chat, lista de discussão, compartilhamento de documentos) que a Internet 

proporciona. Também viabiliza a realização de cursos que não exijam o deslocamento 

dos servidores e professores, permitindo assim o aumento da capacidade de atendimento 

da ECG nos cursos de capacitação (BAYMA, 2004). Essa autora cita ainda o advento 

das redes corporativas, impulsionando e concedendo um novo status à educação a 

distância na qual a tecnologia promove outras formas de interação entre as pessoas, sem 

prescindir de um professor muito bem preparado. Alerta apenas que seja feito o uso 

adequado da tecnologia, explicitando suas vantagens e tendo sempre bem claro o seu 

papel.  

 

Não obstante, é sempre um desafio formar uma equipe interdisciplinar na área de 

educação a distância, pois as instituições dispõem de um quadro docente reduzido e com 

carga horária comprometida com atividades de ensino presencial, pesquisa e 

administração acadêmica. Muitas vezes, durante o percurso, esse profissional é 
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solicitado para outra atividade, ou modifica o contrato de trabalho, renunciando à 

dedicação exclusiva (ENAP, 2006).  

 

No entender de Lucena (2003), a primeira consideração a ser levada em um projeto de 

e-learning, é a que toda a solução a ser desenvolvida estará estruturada em um Learning 

Management System (LMS), por isso torna-se necessário o entendimento de suas 

ferramentas, estruturas e limitações. Também é muito importante a escolha e a 

utilização dos recursos didáticos disponíveis em ambientes de educação a distância que 

dependem, e muito, do perfil do público-alvo.  

 

Fucks e Lucena(2000) alertam que, mesmo em grupos com alguma experiência no uso 

desses recursos (por ex., acesso à Internet, uso de correio eletrônico), surgem grandes 

dificuldades e dúvidas quando se busca ampliar esse campo de ação. O uso apropriado 

da web em educação, portanto, deve observar aspectos pedagógicos, tecnológicos, 

organizacionais e institucionais, entre outros, e que não existe um único formato-padrão 

que sirva para todos os materiais didáticos. O formato depende do tipo de conteúdo a 

ser apresentado, do tipo de objetivo de aprendizagem a ser trabalhado e das 

características da população-alvo.  
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3.2.9 Criar um sistema de avaliação 

 
Para Meister (1999), essa fase corresponde às ações que buscam avaliar a eficácia (ou 

ineficácia) de um treinamento e, principalmente, as suas causas, de forma a permitir que 

novas melhorias possam ser feitas no processo. As avaliações dessa natureza 

proporcionam um excelente diagnóstico que servirá para uma compreensão mais 

abrangente do processo educacional, corrigir falhas, melhorar e revisar procedimentos e 

confirmar métodos e estratégias adotados. Na realização dessas avaliações, deve-se ter 

em mente, de forma muita clara, a relação existente entre os objetivos do treinamento e 

os elementos a serem avaliados, para que fique evidente como fatores externos podem 

influenciar os resultados.  

Por outro lado, por questões de recursos humanos ou financeiros, as organizações não 

têm o hábito de realizar avaliações do processo de treinamento. Essas organizações, 

contudo, acabam pagando o preço em longo prazo: os treinamentos costumam ser 

dispendiosos e com poucos resultados.  

Esse componente mantém relação com o princípio que Eboli intitulou sustentabilidade. 

Um dos maiores desafios enfrentados pelas organizações é a criação de indicadores 

eficazes de mensuração de resultados. Normalmente, o sucesso do programa é medido 

pelo número de horas ou dias de treinamento realizado por aluno. O desafio agora, 

portanto, está em vincular o treinamento ao progresso da organização, de forma a 

informar ao grupo controlador que as metas estratégicas estão sendo atingidas.  

Segundo Amaral (2006), essa preocupação em avaliar os resultados dos investimentos 

realizados em treinamento deve ser também internalizada pelas escolas de governo que, 

para atingirem níveis de excelência, devem gerar produtos e serviços que agreguem 

valor imediato ao desempenho das instituições públicas. Isso implica que uma das 

marcas a ser perseguida pelas escolas de governo é a busca da efetividade, ou seja, 

passar da idéia de produtos para a idéia de resultados. Ou, para usar um termo mais 

comum ao tema, identificar como (e se) está “causando impacto” no negócio.  

 

De acordo com Borges-Andrade (2002) o acionamento dessa investigação é proposto 

por Kirpatrick (1975, apud Borges-Andrade, 2002) por meio de uma escala de quatro 
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níveis de avaliação de treinamento, a saber: 1. reação, 2. aprendizagem, 3. mudança de 

comportamento e 4. resultados.  

 

 

 

 
Figura 1. Os quatro níveis da avaliação do treinamento. 
 

A análise do nível de reação contempla características acerca da satisfação dos 

participantes com a programação, apoio ao desenvolvimento do curso, além de medir a 

aplicabilidade, a utilidade e os resultados do ensino. Nessa etapa, pode-se inferir que 

diferentes itens de avaliação do programa, tais como conteúdo, local de realização do 

curso, instrutor, carga horária, material didático, entre outros aspectos, podem não obter 

uma resposta positiva dos participantes. Para tanto, a investigação desse nível supõe 

proporcionar mudanças nos aspectos supracitados a fim de promover a melhoria do 

programa. Desse modo, os instrumentos para a investigação nessa etapa precisam ser 

desenhados com base nos itens que se deseja revelar. Ao apurar dados no nível de 

reação, obtêm-se, sobretudo, informações relevantes sobre o aproveitamento do aluno, 

delineando percepções acerca do corpo docente que ministrou o treinamento e sobre o 

desempenho do material didático utilizado.  

 

O segundo nível de avaliação nessa escala é a aprendizagem, que se refere ao grau de 

assimilação de conteúdos disponibilizados durante o treinamento, podendo ser 

mensurado em termos de escores obtidos pelo participante, por meio de testes de 

aferição de conhecimentos ou provas aplicadas pelo instrutor ao final do curso. Ao 

observar o conhecimento adquirido pelos participantes no término da atividade, 

pretende-se verificar o que esses indivíduos sabem a mais em relação ao que sabiam 

antes. Pretende-se avaliar também se fatos, técnicas e princípios propostos foram 

entendidos e absorvidos. Ademais, nessa etapa, a avaliação tem como objetivo obter 

insumos relacionados à qualidade do desempenho didático dos docentes, aos recursos 
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instrucionais utilizados e aos aspectos de planejamento instrucional. Alguns métodos 

pós-treinamento são recomendados para a avaliação do nível dois: testes objetivos, 

análise de habilidades e relatórios de atividades. Vale destacar que esse nível de 

avaliação deve oferecer, sobretudo, indicadores que propiciem um acompanhamento do 

servidor no trabalho, sua evolução e desenvolvimento profissional. 

 

Na mudança de comportamento da escala de avaliação considera-se o desempenho dos 

indivíduos antes e após o treinamento, buscando identificar se houve transferência para 

o trabalho. Uma pergunta inspira todo esse nível de avaliação: “quanto do 

comportamento do participante mudou após o treinamento?”. Essa questão nos leva a 

considerar que existe grande diferença entre o que o indivíduo aprendeu e o que ele 

realmente aplica do conhecimento adquirido. Recomenda-se que sejam considerados 

outros fatores para que ocorra a transposição efetiva dos conhecimentos para o ambiente 

de trabalho: disposição para a mudança; orientação quanto ao que deve ser mudado e 

como isso pode ser feito, além do oferecimento de um ambiente propício para o 

acontecimento de tal mudança. Nesse nível de avaliação, buscam-se dados acerca do 

retorno do investimento depositado no treinamento e dos ganhos obtidos por parte do 

conhecimento adquirido. A verificação estatística é recomendada nessa etapa, podendo 

ser operacionalizada pelos supervisores e chefes diretos e indiretos ou mesmo por auto-

avaliação, entre outras técnicas, de modo que o foco esteja no desempenho dos 

participantes no trabalho.  

 

A avaliação de resultados, quarto e último nível da escala, contempla os resultados 

obtidos com programas de treinamento, traçando um quadro dos impactos gerados na 

organização a partir da realização do programa.  Isso significa que, por meio dessa 

avaliação, podem-se inferir, na dinâmica do trabalho, indicadores cruciais, tais como 

redução de custos, diminuição de reclamações, melhoria de qualidade e quantidade da 

produção, melhoria do clima organizacional, diminuição do tempo ocioso no trabalho, 

entre outros fatores.  

 

Outra vantagem dessa etapa é o acréscimo substancial na produção devido ao fato de 

que, geralmente, o pessoal envolvido no programa de treinamento tende a apresentar 

maior motivação para o trabalho. A existência de registros anteriores à implementação 

do programa de treinamento é essencial para o estabelecimento de comparações. 
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Recorre-se nessa etapa, à consulta de números concernentes à produção, reclamações, 

qualidade, segurança etc. Outros meios de obtenção de dados sobre as melhorias são as 

entrevistas e os questionários.  

 

Cabe destacar que a avaliação do treinamento e os números obtidos por meio desse tipo 

de investigação necessitam de continuidade e freqüência. A ausência de supervisão ou 

de condições ambientais propícias pode levar a um retorno de comportamentos e 

atitudes que já haviam sofrido mudança anteriormente. Em contrapartida, ao “ter em 

mãos” um panorama dos investimentos em treinamento e instrumentos confiáveis, a 

instituição detém maior chance de sucesso, podendo impedir o retorno de atitudes 

indesejáveis na prestação de serviços. Por isso, é essencial a definição de indicadores 

baseados na missão, na visão de futuro e nos objetivos da organização. Esses 

indicadores devem ser avaliados a curto, médio e longo prazos a fim de tornar possível 

uma percepção total do retorno do treinamento e assegurar, dessa forma, que as 

necessidades de desenvolvimento sejam adequadamente atendidas, minimizando, assim, 

reincidências. 
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3.2.10 Comunicar a visão, os produtos e o programa 
 

É importante estabelecer uma estratégia de divulgação da UC, de forma a canalizar 

esforços para divulgar o que ela é e qual seu papel dentro da organização. Das 

recomendações propostas por Meister (1999), para fins dessa pesquisa, destacam-se:  

 

Membros do conselho devem ser o primeiro alvo da comunicação 

 

O objetivo é que os gerentes da cúpula intercedam em favor da UC nas interações com 

os funcionários. A meta é criar uma consciência suficiente sobre a UC, inclusive sobre 

seus fundamentos, proposições básicas e benefícios, para que os gerentes se 

transformem em embaixadores da aprendizagem. 

 

Criar na mente do usuário um posicionamento claro sobre a UC, por meio de 

veículos marcantes de comunicação 

 

Ao pensar na UC como um produto de consumo, o primeiro desafio é criar um 

posicionamento para ela. Isso significa desenvolver na mente dos seus clientes um 

benefício motivador que só ela seria capaz de proporcionar e que deve ser comunicado 

em poucas palavras. 

 

Desenvolver veículos marcantes de comunicação  

 

Deve-se pensar além do catálogo tradicional, do boletim informativo e do anúncio via e-

mail, incluindo programas de marketing de ampla escala que destaquem os fundamentos 

e a contribuição da UC. 

 
Divulgar o sucesso da UC 

 
Deve-se pensar na UC como uma empresa independente, com vários públicos-alvo, ou 

seja, diferentes linhas de negócio. Os clientes não são apenas as pessoas que participam 

do treinamento, mas incluem também os patrocinadores, ou seja, os supervisores que 

autorizam a sua participação. Além disso, os altos executivos da empresa têm certas 

percepções sobre a UC e precisam ouvir, repetidamente, o que a instituição está 

fazendo, por que e como está influenciando o desempenho do trabalho. 
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Capítulo 4 - O Programa de Implantação da Escola de Contas e Gestão 
 
 
Neste capítulo, as etapas previstas para a implantação de uma universidade corporativa 

nos estudos de Meister (1999) serão cotejadas, a fim de identificar se, e como, o TCE-

RJ as abordou. 

 

A análise do Programa de Implantação da Escola de Contas do TCE-RJ está dividida em 

dois períodos, de forma a facilitar a identificação dos produtos esperados (metas) do 

programa. 

 

O primeiro período é compreendido entre o momento que a idéia de implantar a Escola 

é transcrita no Planejamento Estratégico do TCE-RJ, em 10 de julho de 2003, e se 

encerra na publicação da Deliberação 231 do TCE-RJ, que transformou o Instituto 

Serzedello Corrêa em Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do 

Rio de Janeiro e aprovou seu Regimento Interno em 20 de setembro de 2005. 

 

O segundo período analisa o período compreendido entre a aula inaugural da Escola, em 

21 de setembro de 2005, e o encerramento do ano letivo em dezembro de 2007, período 

em que também se encerrava a validade do Programa de Implantação da Escola de 

Contas do TCE-RJ. 
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Figura 2. Cronologia do Programa de Implantação da Escola de Contas e Gestão. 

 

4.1 Do Planejamento Estratégico à deliberação 231 
 

Apesar da dificuldade em reconhecer o “exato” momento em que surgiu a idéia de 

implantar a Escola de Contas e Gestão, nenhum dos entrevistados contestou a 

declaração do Presidente afirmando que o embrião da Escola surgiu durante uma 

conversa, ainda em 2003, cujo tema era a dificuldade de estender treinamentos a 

prefeitos e cidadãos do interior8. Vale lembrar que o Instituto Serzedello Corrêa, órgão 

do TCE-RJ responsável pelo treinamento dos servidores, já existia desde 19929 quando 

foi criado pelo artigo 10210 da Lei Complementar nº 63. 

                                                 
8 Mais uma etapa para a criação da Escola de Contas. TCE-RJ Notícia, Rio de Janeiro, Ano 3, n. 30, p. 3, 
nov. 2004. 
 
9 Resolução 161, de 24 de novembro de 1992. Regulamenta a organização e as atribuições do Instituto 
criado pelo art. 102 da Lei Complementar nº 63 [...]. 
 
10 Artigo 102 - Fica criado, diretamente subordinado à Presidência, Instituto que terá a seu cargo: 
I - a organização e a administração de cursos de treinamento e de aperfeiçoamento para servidores;  
II - a promoção e a organização de simpósios, seminários, trabalhos e pesquisas sobre questões 
relacionadas com as técnicas de controle da administração pública; 
III - a organização e administração de biblioteca e de Centro de documentação, nacional e internacional, 
sobre doutrina, técnicas e legislação pertinentes ao controle e questões correlatas. 

1º período1º período

• Projeto ECG

• Planejamento Estratégico 
2004-2007

• Anteprojeto

• Protocolo de Intenções FGV

20042004
F                                    N DF                                    N D
E                                    O E E                                    O E 
V                                    V ZV                                    V Z

• Lei Estadual
4.577

• Deliberação 

• Aula Inaugural

2º período2º período

• PAFC 2006
• PAFC 2007

• Comissão 

20052005
F  M  F  M  J  J   A   S        DJ  J   A   S        D
E  A  E  A  U  U  G  E         E  U  U  G  E         E  
V  R  V  R  N  L  O  T         ZN  L  O  T         Z

20062006
J                                           DJ                                           D
A                                           E  A                                           E  
N                                           ZN                                           Z

20032003
J                   DJ                   D
U                  E  U                  E  
L                   ZL                   Z

• Convênio FGV

20072007
J                                            DJ                                            D
A                                            E  A                                            E  
N                                            ZN                                            Z
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Os entrevistados também reconheceram que a Constituição de 1988 representou um 

marco na história dos Tribunais de Contas do Brasil e que o TCE-RJ precisava mesmo 

agir de modo diferente a partir do advento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Um deles 

afirmou que o TCE-RJ, caso não promovesse alguma mudança na sua forma de atuar 

nesse novo contexto, correria o risco de ser extinto, visto que havia algumas propostas 

de emenda constitucional com esse intuito em tramitação na Câmara dos Deputados.  

 

A adoção da idéia pela cúpula administrativa ocorreu de fato quando o TCE-RJ 

elaborou e encaminhou o seu Planejamento Estratégico para o quadriênio 2004-2007 à 

Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) em 10/07/200311. O 

Planejamento Estratégico aprovado pelo Plenário12, conforme os artigos 4º, inciso VIII13 

e 10614 da Lei Complementar nº 63, era composto pelo Plano Estratégico e o Plano 

Plurianual. O primeiro continha as diretrizes que nortearam a elaboração, a execução, a 

avaliação e o controle dos orçamentos. O segundo era a materialização dessas diretrizes. 

Inicialmente implícita entre os princípios norteadores do Plano Estratégico, a idéia foi 

descrita no Plano Plurianual da seguinte forma: 

 

Programa de implantação da Escola de Contas do TCE-RJ  

 

• Objetivo específico: Implantar a Escola de Contas do TCE-RJ que, por meio de 

recursos técnicos, de graduação e de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, 

promoverá o estudo, o desenvolvimento e a difusão de técnicas de controle 

                                                                                                                                               
 
 
11 Publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Imprensa Oficial, ano XXIX, 
n.132, Parte II , p. 2-6, 17 jul. 2003. 
 
12 Artigo 81da Lei Orgânica nº 63 - O Plenário, constituído pelo Presidente, Vice-Presidente e demais 
Conselheiros, além de suas funções jurisdicionais e competência própria e privativa, exerce, também, 
atribuições normativas regulamentares no âmbito do controle externo e no da administração interna do 
Tribunal de Contas, de acordo com o disposto na presente lei, no Regimento Interno, bem como no 
Código de Administração Financeira e de Contabilidade Pública do Estado e legislação correlata. 
 
13 Art. 4º, Inciso VIII: Compete ao Tribunal de Contas [...] elaborar sua proposta orçamentária, 
observadas as normas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e encaminhá-la à Assembléia 
Legislativa, depois de aprovada pelo Plenário. 
 
14 Art. 106 - O Tribunal de Contas encaminhará à Assembléia Legislativa as propostas aprovadas pelo 
Plenário referentes aos projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao 
orçamento anual. 
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externo e de modelos que objetivem a estruturação e o aprimoramento das 

atividades do Estado; 

• Justificativa: Promover o desenvolvimento de especialistas na área de Contas 

Públicas; 

 

Tabela 3 – Produtos esperados do Programa de Implantação da Escola de Contas 
do TCE-RJ 

Fonte: Plano plurianual TCE-RJ 2004-2007 

 

O apoio da alta cúpula foi sustentado quando, em 09 de dezembro de 2003, TCE-RJ e 

FGV resolveram, em decorrência do decidido no processo administrativo TCE nº 

304.142-7/03, firmar o termo aditivo nº 04 ao Convênio de Cooperação e Intercâmbio 

Científico que já vigia entre as partes com vistas a realizar apenas estudos de preços. As 

principais adições no texto do convênio foram: 

 

• Cláusula Segunda – Objetivos Gerais do Convênio: 

 

“c) contribuir para o estímulo e oportunidades de formulação e divulgação de 

novas técnicas de controle e outras ações relacionadas à adequação do controle 

externo aos novos desafios da administração pública tais como: 

c.1) programas de treinamento e desenvolvimento em nível de 

aperfeiçoamento e pós graduação referenciados ao conceito de “Escola de 

Contas”; 

c.2) programas de palestras e seminários; 

c.3) busca de fontes de recursos para fomento a atividades associadas ao 

fortalecimento do controle da administração pública; 

c.4) formulação de indicadores associados à atividade de controle externo; 

c.5) parcerias em avaliação de programas e impactos, avaliação de riscos de 

colapso de programas e avaliação da gestão governamental; 

Produto esperado 2004 2005 2006 2007 Meta PPA

Escola de Contas do 
TCE/RJ implantada

1 0 0 0 1

Escola de Contas do 
TCE/RJ mantida 1 1 1 1 1
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c.6) produção de publicações técnicas; 

c.7) desenvolvimento de sistemas de informação; 

c.8) melhoria de processos gerenciais e operacionais; 

c.9) modelagem organizacional.”. 

 

• Cláusula Oitava – Coordenação Geral e Acompanhamento  

 

c) do Diretor-geral do Instituto Serzedello Corrêa no que diz respeito aos 

objetivos contidos no item “c” da cláusula segunda; 

d) do Diretor da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas no 

que diz respeito aos objetivos contidos no item “c” da cláusula segunda. 

 

Ato contínuo, nessa mesma data, já com base no termo aditivo nº 04, TCE-RJ e FGV 

ajustaram a Ordem de Serviço nº 25 cujo objeto principal previa a realização do 

Anteprojeto da Escola de Governo e Contas, doravante denominado Anteprojeto. Para 

tanto, foi formada uma equipe multidisciplinar de servidores do TCE-RJ que, sob 

orientação dos consultores da FGV, debateu as categorias estratégicas e bases 

conceituais que norteariam a implementação, o desenvolvimento e o funcionamento 

da Escola. Essa equipe, portanto, ia ao encontro da recomendação de Meister (1999) 

de formar de uma força-tarefa multifuncional para recomendar como realizar tal 

empreitada. 

 

Foram realizadas duas oficinas de trabalho de três dias de duração cada uma entre 

dezembro de 2003 e março de 2004. A primeira, realizada nos dias 16, 17 e 18 de 

dezembro de 2003, teve como objetivo a discussão e a formulação de propostas, em 

pequenos grupos, das categorias estratégicas, consolidadas no documento Síntese das 

Categorias Discutidas no Workshop de Análise do Anteprojeto de Escola de Governo 

e Contas15.  

 

Participaram também dessa etapa do Anteprojeto quatro servidores do Tribunal de 

Contas do Município do Rio de Janeiro, pois chegou a ser vislumbrada a constituição, 

                                                 
15 Anexo III do Relatório Final do Anteprojeto. 
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em parceria, da Escola de Governo e Contas do Estado do Rio de Janeiro. A parceria 

não foi adiante. 

 

A segunda oficina de trabalho, realizada nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro de 2004, teve 

como objetivos discutir e validar o documento Síntese das Categorias Discutidas no 

Workshop de Análise do Anteprojeto de Escola de Governo e Contas, a fim de 

desenvolver a proposta final. O grupo também identificou um elenco de sugestões para 

as etapas subseqüentes, visando à implantação da Escola.  

 

No relatório do Anteprojeto, submetido à Presidência do TCE-RJ no final de fevereiro, 

constavam: 

 

• Definição da missão, visão e valores; 

• Prospecção de expectativas das partes interessadas na escola; 

• Proposição dos objetivos e linhas de atuação da escola; 

• Análise de ameaças e oportunidades externas; 

• Análise das fontes de resistência e de facilidades internas; 

• Discussão das principais questões estratégicas e sugestões para equacioná-

las, enfocando as seguintes perspectivas:  

o missão e beneficiário;  

o financeira;  

o processos internos; 

o aprendizagem e de desenvolvimento institucional. 

 

A última etapa dessa ordem se serviço previa ainda a realização de um seminário com 

“...palestras e debates voltados para a preparação da escola de governo, apta a contribuir 

para a modernização da gestão do Estado, aperfeiçoando as atividades de controle16”. 

Realizado, em 21 de junho de 2004, o Seminário Internacional de Administração 

Pública e Controle Externo, contou com os seguintes painéis e palestrantes:  

 

• “Existe um novo paradigma para a administração pública?”: 

                                                 
16 Seminário Internacional prepara escola de contas no Rio de Janeiro. TCE-RJ Notícia, Rio de Janeiro, 
Ano 3, n. 26, p. 21-44, jul. 2004. 



 67

o Paulo Roberto Mota da Escola Brasileira de Administração Pública e de 

Empresas (EBAPE); 

o Marco Aurélio Nogueira do Departamento de Antropologia, Política e 

Filosofia da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade de Estado de 

São Paulo (UNESP); 

• “As escolas de governo como estratégia para assegurar alto desempenho das 

organizações públicas”: 

o Pablo Monje da Escola de Governo e Gestão Pública da Universidade do 

Chile; 

o Helena Kerr do Amaral – Diretora da Escola Nacional de Administração 

pública (ENAP); 

• “Desafios e tendências do controle externo”: 

o Maria Luiza Bulcão Burrowes – Secretária-geral de Controle Externo do 

TCE-RJ; 

o Gloria Merola – Gerente de Projetos de Cooperação Técnica do Tribunal 

de Contas da União (TCE). 

 

Em 10 de agosto de 2004, representantes da FGV e do TCE-RJ voltaram a se reunir para 

discutir algumas questões estratégicas levantadas no Anteprojeto ainda pendentes17.  

 

Em 09 de novembro de 2004, o TCE-RJ e a FGV, ratificando o comprometimento da 

cúpula administrativa, assinaram um protocolo de intenções de um novo convênio de 

cooperação técnica cujo objetivo principal era estabelecer as bases de um programa com 

vistas à organização e operação da Escola18. 

 

Em 28 de fevereiro de 2005, por meio do Ato Executivo no 15.17019, como uma das 

atribuições do protocolo de intenções, o Conselheiro Presidente José Graciosa constituiu 

a Comissão de Estudos para Implantação da Escola de Contas, doravante denominada 

Comissão, que, em março de 2005, deu início ao Projeto da Escola de Contas e Gestão, 

doravante denominado Projeto. Essa era, portanto, a segunda força-tarefa 
                                                 
17 TCE-RJ estuda criação da Escola de Contas. TCE-RJ Notícia, Rio de Janeiro, ano 3, n. 27, p. 13, ago. 
2004. 
18 Mais uma etapa para a criação da Escola de Contas. TCE-RJ Notícia, Rio de Janeiro, ano 3, n. 30, p. 3, 
nov. 2004. 
19 Publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.  Rio de Janeiro: Imprensa Oficial, ano XXXI, 
n.038, Parte I, p. 23, 01 mar. 2005. 
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multifuncional formada para recomendar como implantar a Escola. Ainda que com uma 

formação diferente daquela do Anteprojeto, essa equipe, formada pelos oito membros 

da Comissão, todos servidores do TCE-RJ, e três professores da EBAPE, debateu e 

desenvolveu todas as etapas do Projeto que foi realizado em três etapas entre os meses 

de março e junho de 2005: 

 

Etapa 1: Benchmarking de escolas de governo e contas 

 

Realização de pesquisa e de entrevistas estruturadas com algumas escolas de governo e 

de contas, objetivando o estudo da natureza jurídica, da forma de funcionamento e do 

escopo de atuação e desempenho, no período de 1º a 18 de março de 2005, abrangendo: 

 

• Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) – DF; 

• Instituto Serzedello Corrêa (ISC) – Tribunal de Contas da União;  

• Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal (CEPAM) – São 

Paulo. 

• Escola de Contas Públicas Prof. Barreto Guimarães (ECPBG) – Tribunal de 

Contas do Estado de Pernambuco; 

• Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena (EGCFJ) – Tribunal de 

Contas do Estado do Rio Grande do Sul; e 

• Instituto de Contas (IC) – Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 

 

As entrevistas estruturadas foram realizadas com as entidades referenciadas por equipe 

mista de profissionais da FGV e do TCE-RJ, compreendendo a visita de três 

profissionais a cada uma das entidades. 

 

Produto esperado desta etapa: Estudo das melhores práticas de escolas de governo e 

contas. 
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Etapa 2: Constituição do perfil das competências nas áreas de governo e contas a 

serem desenvolvidas pela Escola (realizada de 1º de março a 30 de abril de 2005) 

 

Identificação das necessidades organizacionais, em termos de competências gerenciais e 

técnicas críticas, a serem enfocadas nos programas da Escola, considerando-se os órgãos 

municipais, órgãos do Estado do Rio de Janeiro e o próprio TCE-RJ. 

 

Produtos esperados desta etapa: 

 

• Levantamento das competências e habilidades a serem desenvolvidas nas 

programações da Escola; 

• Categorização das programações a serem oferecidas pela Escola. 

 

Etapa 3: Detalhamento das atividades para o período 2005 (realizada nos meses de 

maio e junho de 2005) 

 

• Aprofundamento da linha pedagógica a ser adotada pela Escola, por intermédio 

de reuniões de trabalho da equipe do Projeto; 

• Definição de áreas temáticas, tipologia de eventos, linhas de estudos, pesquisas 

e publicações; metodologia, público a atingir, ementas e conteúdos 

programáticos; 

• Programação das atividades; 

• Definição de critérios de avaliação das programações, dos participantes e do 

corpo docente. 

• Identificação de sugestões de opções jurídicas para a Escola. 

 

Produtos esperados desta etapa: 

 

• Programa de atividades da Escola de Contas e Gestão para o período que 

compreendia o segundo semestre de 2005 e o exercício de 2006; 

• Proposição de opções quanto à natureza jurídica da Escola de Contas e Gestão; 

• Estimativa de custos da programação de atividades indicadas. 

• Agenda propositiva de próximos passos associados à implementação da Escola. 
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Os seguintes produtos que constavam no relatório final: 

 

• Categorias estratégicas da Escola (adequação do Anteprojeto); 

• Competências a serem desenvolvidas pela Escola e uma tipologia de 

programação de atividades; 

• Programação proposta para o biênio 2005-2006; 

• Identificação de opções jurídicas para a Escola. 

 

Paralelamente, em 01 de junho de 2005, como seqüência do protocolo de intenções 

assinado anteriormente, TCE-RJ e FGV formalizaram o convênio de cooperação técnica 

visando à organização e à operacionalização da Escola.  

 

Em 15 de junho20, o ISE realizou palestra, que contou com a presença de 325 

servidores, visando informá-los sobre os objetivos da Escola e engajá-los a participarem 

de sua formação, principalmente em relação à formação do corpo docente. A fim de 

fomentar a participação dos servidores em cursos de pós-graduação (lato sensu e stricto 

sensu) para formar um corpo docente qualificado academicamente, foram convidados 

representantes de diversas instituições de ensino superior para apresentarem detalhes 

sobre seus cursos.  

 

Estiveram presentes representantes das seguintes instituições/cursos: 

 

• COPPE/UFRJ – Pós-graduação Executiva em Meio Ambiente; 

• UFF – Mestrado em Tecnologia da Construção; 

• UERJ – Mestrado em Direito; 

• Universidade Gama Filho – Mestrado em Direito; 

• UFRJ-FACC – Mestrado em Ciências Contábeis;  

• Fundação Getulio Vargas – Mestrado em Administração Pública. 

 

                                                 
20 TCE cria a primeira escola de contas do Estado do Rio.TCE-RJ Notícia, Rio de Janeiro, ano 4, n. 37, 
jun. 2005. 
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Ainda, considerando o estabelecido na Lei Complementar nº 6321, o TCE encaminhou à 

Assembléia Legislativa (ALERJ) projeto de lei para que pudesse regulamentar, em ato 

próprio22, a nova organização, as atribuições e as normas de funcionamento do ISE, 

observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a 

fim de transformá-lo em Escola de Contas e Gestão.  

 

Em 12 de julho de 2005, observados os parâmetros estabelecidos na LDO, foi 

promulgada a Lei Estadual 4.577. Seu artigo 38 reza que:  

 

 “A Lei Orçamentária contemplará os meios necessários à 
operacionalização do Instituto Serzedello Corrêa, integrante da estrutura 
do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ficando autorizada a 
sua transformação em entidade que se designará Escola de Contas do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, podendo movimentar os 
recursos financeiros decorrentes de suas receitas próprias aí incluídas 
multas aplicadas pelo Tribunal de Contas, bem como as demais dotações 
orçamentárias que lhe forem atribuídas”. 

 

Estava autorizada a implantação da Escola de Contas e Gestão. 

 

A Comissão foi também solicitada a elaborar, em adição ao relatório final do Projeto, 

minuta de regimento interno, proposta de estrutura organizacional e previsão 

orçamentária. O Projeto, como um todo, foi apresentado ao Conselheiro Presidente, que 

fez algumas considerações, e depois aos demais Conselheiros que também deram 

sugestões e fizeram ponderações.  

 

O Projeto, com as sugestões incorporadas, foi então encaminhado para o Plenário pelo 

Presidente, para que fossem tomadas as providências cabíveis. Faltava ainda que o 

projeto fosse levado à deliberação final dos Conselheiros, a fim de aprovação final e 

publicação. Como se tratava de uma alteração da estrutura de um dos órgãos auxiliares 

do TCE-RJ, o ato teria de ser levado ao Plenário, para que fosse revestido à forma de 

deliberação. Dessa forma, sendo assunto de ordem interna e de administração do TCE-
                                                 
21 Artigo 4º, Inciso VIII: elaborar sua proposta orçamentária, observadas as normas estabelecidas na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, e encaminhá-la à Assembléia Legislativa, depois de aprovada pelo Plenário; 
e Artigo 106: O Tribunal de Contas encaminhará à Assembléia Legislativa as propostas aprovadas pelo 
Plenário referentes aos projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao 
orçamento anual. 
 
22 Parágrafo único do art. 102 da Lei Complementar Estadual 63: A organização, atribuições e normas de 
funcionamento dos Órgãos Auxiliares são as estabelecidas em ato próprio. 
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RJ, o projeto foi apreciado em sessão administrativa convocada pelo Presidente, 

atuando este como Relator23, em 30 de agosto de 2005. 

 

Em 20 de setembro de 200524, foi publicada a Deliberação 231 do TCE-RJ que 

transformou o Instituto Serzedello Corrêa em Escola de Contas e Gestão do Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro e aprovou seu Regimento Interno. Estava 

implantada a Escola de Contas e Gestão. 

 

                                                 
23 Artigo 100 do Regimento Interno do TCE-RJ: - Os Órgãos Auxiliares, inclusive os da Presidência, 
criados para atender às atividades de apoio técnico e administrativo ao Tribunal, terão sua estrutura fixada 
por Resolução do Plenário. 
 
24 Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.  Rio de Janeiro: Imprensa Oficial, ano XXXI, n.176, Parte I 
-B, 20 set. 2005. 
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4.1.1 As etapas 
 

Percebe-se, nesse período, que dos componentes fundamentais preconizados por 

Meister (1999) começam a ser identificados e abordados durante o Anteprojeto e o 

Projeto e evoluem, especialmente por meio do Regimento Interno da Escola de Contas e 

Gestão, documento que consolidada as normas (regras e princípios) supremas da ECG.  

 

4.1.1.1 Formar um sistema de controle  

 

No Anteprojeto, esse componente foi discutido como uma questão estratégica sob a 

perspectiva dos processos internos: “Qual a modelagem ideal de uma instituição de 

ensino e pesquisa com os propósitos de uma escola de governo e contas de modo a 

torná-la independente e flexível?”. 

 
Sugestões: 
 

 
• Constituir uma fundação privada ou associação, ambas sem fins lucrativos, que 

receberiam inicialmente subvenções sociais para desenvolvimento de suas 

atividades, cujo conselho de administração seria formado pelos conselheiros.  

 

O Capítulo II do Título II do Regimento Interno, por sua vez, trata da estrutura 

organizacional e ratifica a criação de uma estrutura de controle na ECG. O artigo 5º 

define o Conselho Superior da Escola (CSE) como o órgão deliberativo superior, 

composto pelos Conselheiros do TCE-RJ e presidido pelo seu Conselheiro Presidente. 

Conforme os artigos 6º, 7º e 8º, compete ao CSE: 

 

• aprovar o Regimento Interno da Escola, bem como suas alterações; 

• aprovar o Plano Diretor da Escola (PDE); 

• aprovar o Plano Anual de Formação e Capacitação da Escola (PAFC); 

• deliberar sobre o desempenho da Escola, bem como aprovar diretrizes e 

normas sobre o assunto; 

• decidir quanto à concessão de títulos honoríficos; 

• aprovar propostas de diretrizes orçamentárias e orçamento anual; 

• encaminhar as informações necessárias à prestação de contas da Escola; e 
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• deliberar sobre os casos omissos de seu Regimento.  

 

Adicionalmente, compete ao Presidente do CSE fazer cumprir o Regimento Interno e as 

decisões do CSE, baixando atos e resoluções pertinentes; convocar e presidir as reuniões 

do Conselho Superior da Escola; e submeter ao Conselho Superior o Plano Diretor e o 

Plano Anual de Formação e Capacitação da Escola, as propostas de alterações do 

Regimento Interno, as propostas de diretrizes orçamentárias e a proposta orçamentária 

anual, os relatórios de atividades, bem como as informações necessárias à prestação de 

contas da Escola.  

 

Dentre as atribuições propostas por Meister (1999) para o grupo de controle, destacam-

se no CSE: 

 

• Assegurar projeto, desenvolvimento, apresentação e avaliação consistentes 

 

O CSE deve se reunir, ordinariamente, duas vezes por semestre, por convocação do 

Presidente, ou extraordinariamente – mediante convocação do Presidente, por iniciativa 

deste ou de 1/3 (um terço) dos membros –, sempre com indicação do motivo da reunião. 

As reuniões do CSE se realizam, em todos os casos, com a presença da maioria de seus 

membros, sendo as decisões tomadas sempre pela maioria simples dos conselheiros 

presentes. Esses debates e deliberações do CSE visam justamente assegurar um amplo 

debate entre as diversas instâncias envolvidas nas diretrizes, políticas e ações 

institucionais. 

 

• A vinculação das ações de formação e capacitação às estratégias do TCE-RJ  

 

Esse vínculo é realizado por meio do Plano Diretor da Escola (PDE) e do Plano Anual 

de Formação e Capacitação (PAFC), também descritos no Capítulo II do Título III do 

Regimento Interno. O PDE, cuja abrangência coincide com o Plano Plurianual do TCE-

RJ, fixa as diretrizes e os programas que norteiam as ações de formação e capacitação 

no âmbito da Escola. O PAFC é o desdobramento do PDE e sintetiza todos os 

programas e as respectivas ações a serem desenvolvidas ao longo do ano. Conforme dito 

anteriormente, ambos são encaminhados pelo Presidente da ECG ao CSE, a quem cabe 

aprová-los. 
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A atribuição de identificar as necessidades de aprendizagem, apesar de não estar 

prevista para ser realizada especificamente pelo CSE, também está normatizada no 

Regimento Interno. O Capítulo III do Título III trata especificamente do Levantamento 

das Expectativas e Necessidades de Formação e Capacitação (LENC) dos órgãos do 

TCE-RJ e dos órgãos e entidades jurisdicionados a ele, a fim de fundamentar a 

elaboração do PAFC para o exercício seguinte.  

 

O LENC deve ocorrer no segundo semestre de cada ano e pode ser realizado por meio 

de instrumentos tais como questionários, pesquisas, entrevistas, reuniões e outras 

técnicas que, a critério da Escola, permitam fazer um diagnóstico das demandas 

relativas às expectativas e necessidades de formação e capacitação, com foco nas 

competências pessoais, técnicas e organizacionais.  

 

O LENC parte do princípio de que o comprometimento e a participação e das chefias na 

sua realização são indispensáveis para o correto diagnóstico das atividades atuais e 

futuras dos órgãos internos e dos órgãos jurisdicionados e das ações de formação e 

capacitação necessárias à sua execução. Portanto, há também previsão no Regimento 

Interno que as chefias imediatas devem, independentemente da aplicação de outros 

métodos de levantamento das expectativas e necessidades de formação e capacitação, 

analisar as carências dos servidores subordinados, a partir da observação dos seus 

desempenhos no exercício das competências que lhe são destinadas, considerando, 

especialmente, o cumprimento de metas, as necessidades futuras do órgão e a aplicação 

de novos métodos e tecnologias de trabalho. Por fim, a Escola recebe as informações do 

LENC, consolida os dados, relaciona as expectativas e necessidades identificadas e 

prepara o PAFC para o ano seguinte.  
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4.1.1.2 Criar uma visão  

 

A equipe do Anteprojeto definiu a seguinte visão: ser escola-referência na área de 

administração pública e de controle da gestão governamental, reconhecida por sua 

autonomia e capacidade técnica.  

 

Essa visão de futuro, apesar de não constar explicitamente no Regimento Interno, foi 

ratificada tanto pela Comissão quanto pelo Conselho Superior de Administração do 

TCE-RJ. 
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4.1.1.3 Recomendar o alcance e a estratégia de obtenção de recursos  

 
No Anteprojeto, esse componente foi discutido como uma questão estratégica sob a 

perspectiva financeira: “Como assegurar os recursos necessários para o investimento e 

minimizar o custeio da Escola?”.    

 

Sugestões: 

 

• Ter autonomia de gestão para poder captar, vender produtos e prestar 

serviços. 

• Estabelecer estrutura administrativa e operacional enxuta; 

• Pesquisar, negociar e obter fontes alternativas de recursos, por meio de 

convênios com instituições de fomento ao ensino e à pesquisa, bem como por 

meio da comercialização de seus produtos e serviços; 

• Executar os módulos dos cursos via modelo de rede com instituições e 

colaboradores, de forma a minimizar o comprometimento com o custeio; 

• Garantir recursos oriundos do orçamento do Tribunal; 

• Institucionalizar a prática de captar recursos de organismos nacionais e 

internacionais ligados aos propósitos da Escola. 

 

No Regimento Interno, esse assunto foi normatizado em seu Título V – Do Patrimônio, 

Rendimentos e Regime Financeiro. A ECG goza de autonomia patrimonial e 

administrativa e pode constituir receita por via de: 

 

• Dotações orçamentárias específicas; 

• Recursos financeiros provenientes das multas aplicadas pelo Tribunal de 

Contas; 

• Resultado de aplicações financeiras de recursos da própria Escola; 

• Dotações de entidades públicas ou privadas; 

• Recursos decorrentes de convênios firmados com órgãos, entidades ou 

fundos, cujo objetivo seja compatível com as atividades da Escola; 

• Receitas geradas no exercício das atividades da Escola; 

• Recursos de outras fontes. 
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É previsto, ainda, que os recursos da ECG, independentemente da fonte, serão aplicados 

integralmente na manutenção de seus objetivos institucionais, vedada a distribuição de 

qualquer parcela de seu patrimônio, de suas rendas e de eventuais saldos, superávits ou 

resultados, a qualquer título. 

 

Na Proposta orçamentária da Escola para o quadriênio 2004-2007, tanto o orçamento do 

Programa de Capacitação e Treinamento quanto o do Programa de Implantação da 

Escola de Contas do TCE-RJ previam apenas receitas oriundas de dotações 

orçamentárias específicas e aquelas que fossem resultado de aplicações financeiras 

desses recursos cuja fonte é a 00: Recursos do Tesouro – Ordinários Provenientes de 

impostos. 

 

Tabela 4 - Proposta orçamentária da Escola para o quadriênio 2004-2007 

 
Fonte: Plano Plurianual do TCE-RJ para quadriênio 2004/2007. 

 

Programa Categoria Econômica Fonte 2004 2005 2006 2007
Capacitação e treinamento de 
recursos humanos no TCE-RJ

0 1.325.784 1.392.073 1.461.677 1.534.761

Implantação da ECG 0 500.000 525.000 551.250 578.813

Capacitação e treinamento de 
recursos humanos no TCE-RJ

0 2.318.213 2.434.124 2.555.830 2.683.622

Implantação da ECG 0 300.000 315.000 330.750 347.288

Total 4.143.977 4.351.197 4.568.757 4.797.169

Corrente

Capital
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4.1.1.4 Criar uma organização 

 
No Anteprojeto, Esse componente foi discutido como uma questão estratégica sob a 

perspectiva dos processos internos: “Qual a modelagem ideal de uma instituição de 

ensino e pesquisa com os propósitos de uma escola de governo e contas de modo a 

torná-la independente e flexível?” 

Sugestões: 
 

• Definir a modalidade da personalidade jurídica da Escola; 

• Criação de autarquia ou fundação pública; 

• ou constituir uma fundação privada ou associação, ambas sem fins lucrativos, 

que receberiam inicialmente subvenções sociais para desenvolvimento de suas 

atividades, cujo conselho de administração seria formado pelos conselheiros; 

• Realizar benchmarking de outras escolas de governo e contas do Brasil e do 

exterior. 

 

No Projeto, havia uma recomendação para definição e implementação da modelagem 

organizacional da Escola que contemplasse, em princípio, as seguintes áreas: 

 

• Pesquisa e publicações 

• Cursos de pós-graduação stricto sensu 

• Cursos de pós-graduação lato sensu 

• Cursos de graduação 

• Cursos de curta duração (capacitação) 

• Gestão da documentação 

• Gestão administrativo-financeira 

• Gestão acadêmica, compreendendo materiais instrucionais, métodos e 

técnicas de avaliação dos resultados, entre outros. 
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Figura 3. Organograma do Instituto Serzedello Corrêa. 
 
 

Por fim, os órgãos auxiliares, criados para atender às atividades de apoio técnico e 

administrativo à Escola, que tiveram sua estrutura orgânica e operacional fixada por 

Resolução do Plenário, foram objeto de profundos debates e deliberações. A proposta de 

estrutura organizacional sofreu, durante o processo deliberativo realizado pelo Conselho 

de Administração, algumas alterações. Por fim, ficou definido que a ECG seria um 

órgão autônomo diretamente vinculado à Presidência do TCE-RJ com a seguinte 

estrutura: 

 

 

Figura 4. Organograma da Escola de Contas e Gestão. 
 

Organograma ISE

Biblioteca

Coordenadoria de Documentação Coordenadoria de Treinamento

Direoria Geral

Organograma ECG

Secretaria Assessoria Pedagógica

Coord. Acadêmica Coord. de Capacitação Coord. Estudos e Pesquisas

Biblioteca

Coord. Documentação

Diretoria Geral

Conselho Superior
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4.1.1.5 Identificar interessados 

 
Conforme a declaração do Presidente José Graciosa sobre a dificuldade de estender 

treinamentos aos jurisdicionados, desde o início do programa, havia a explícita intenção 

de capacitar não apenas servidores do TCE-RJ, mas toda a sua cadeia de valor. Uma das 

categorias trabalhadas no escopo do workshop de análise foi a dos elos relevantes de 

legitimação da ECG, os stakeholders, considerados, naquele estudo, as pessoas e/ou 

segmentos da sociedade que direta ou indiretamente partilham de interesses 

relacionados com o objeto da ação da organização. Foram reconhecidos os seguintes 

elos/interessados conforme tabelas a seguir: 

 

Tabela 5 – Análise dos elos relevantes de legitimação – stakeholders  
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Fonte: Anteprojeto da Escola de Governo e Contas 

 

Elo Expectativa

Servidores do TCE • Capacitação, treinamento e atualização.
• Produção de conhecimento sobre novas áreas de atuação no 
controle da gestão pública.
• Pesquisas de novas tecnologias relacionadas ao controle da 
administração pública.
• Capacitação dos servidores  do tribunal para o exercício de suas 
funções, sob o novo paradigma da gestão pública.
• Capacitação e atualização  dos controles internos do jurisdicionado, 
de forma a otimizar o exercício do controle externo.

Conselheiros • Fortalecimento e legitimação institucional.
• Atualização permanente do corpo técnico. 
• Contribuir para aumento dos conhecimentos associados às 
competências dos Tribunais e suas relações com a sociedade e com 
os Poderes.
• Formar agentes públicos qualificados e comprometidos com as 
expectativas da sociedade sobre o desempenho governamental

Jurisdicionados 
(Estado e 
Municípios)

• Capacitação, treinamento e atualização.
• Pesquisas de novas tecnologias relacionadas à gestão pública.

Sociedade • Contribuir para a qualidade no controle dos gastos públicos.
• Produção e disseminação de conhecimento sobre o desempenho 
governamental visando melhor governança.
• Agente facilitador na formação da consciência crítica do cidadão. 
• Oportunidade de acesso às carreiras públicas. 
• Conhecimento do funcionamento e das normas da administração 
pública (transparência).

Institutos de 
Pesquisa e Ensino 
(públicos e privados)

• Estabelecimento de parcerias para pesquisa, ensino e projetos.
• Intercâmbio de técnicas e de informações.

Outros Tribunais de 
Contas

• Estabelecimento de parcerias para pesquisa, ensino e projetos.
• Produção de conhecimento na área de gestão pública.
• Qualificação do corpo técnico.
• Intercâmbio para alinhamento de decisões, procedimentos e 
processos.

Organismos de 
financiamento da 
área pública

• Facilitar a viabilização, o controle e a avaliação de projetos        
financiados por essas entidades. 

Agentes políticos • Intercâmbio de informações.
• Oportunidade de se capacitar na gestão pública e obtenção de 
melhor governabilidade.

Legislativo, 
Ministério Público e 
Judiciário

• Intercâmbio de informações.
• Oportunidade de se capacitar na gestão pública.

Mídia • Fornecimento de referências sobre a gestão pública.

Entidades de 
profissionais

• Oportunidade de referências e de especialização  de seus 
profissionais na gestão pública.
• Oportunidades de ações conjuntas em pesquisa, desenvolvimento 
de tecnologias,  metodologias e uniformização de conceitos.
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No Regimento Interno, o artigo 20 do Capítulo IV – Das Normas para as Ações de 

Formação e Capacitação – do Título III, traz importante contribuição no intuito de 

prever que podem participar dos cursos de formação e capacitação os servidores do 

TCE-RJ, servidores dos órgãos e entidades jurisdicionados e, quando autorizados pelo 

Presidente, os servidores de órgãos e entidades não-jurisdicionados. Os servidores 

podem ser do quadro permanente, requisitados ou ocupantes exclusivamente de cargo 

em comissão. Com isso, há uma generalização dos interessados em participar das 

atividades da Escola. Do modo como o texto foi proposto, todos os elos interessados 

identificados no Anteprojeto foram contemplados. 
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4.1.1.6 Criar produtos e serviços 

 
No Anteprojeto, foram identificados e relacionados aos objetivos institucionais, também 

estabelecidos no Anteprojeto, os seguintes macro-produtos e macro-serviços a serem 

prestados pela escola: 

• Cursos de formação e de aperfeiçoamento profissional, com atividades de 

treinamento e desenvolvimento em gestão pública em geral e, em especial, nas 

áreas de interesse dos Tribunais e de seus jurisdicionados; 

• Cursos de graduação e de pós-graduação lato sensu e stricto sensu; 

• Pesquisa experimental e aplicada, bem como estudos de interesse para a 

administração pública; 

• Intercâmbio de informações, experiências, conhecimentos e outros interesses 

com órgãos ou entidades congêneres no País e no exterior; 

• Promoção e organização de ciclos de conferências, simpósios, seminários, 

palestras e outros eventos assemelhados, com o objetivo de disseminar as 

informações e conhecimentos adquiridos; 

• Publicação de trabalhos técnicos e científicos relacionados aos temas de gestão 

pública. 

 

Em relação à identificação das necessidades organizacionais em termos de competências 

gerenciais e técnicas críticas a serem enfocadas nos programas da Escola, no Projeto, 

houve tal preocupação considerando os órgãos municipais, órgãos do Estado do Rio de 

Janeiro e o próprio TCE-RJ. Esse produto, no entanto, que deveria servir de base para a 

definição dos programas, produtos e serviços, ficou muito incipiente devido à 

necessidade de urgência imposta pela cúpula administrativa.  

 

Mesmo assim, foram apresentadas propostas preliminares de categorias de programação 

e submissão à crítica e validação pelos participantes do painel de discussão, do qual 

participaram do painel de discussão, além das equipes do TCE e da FGV, os seguintes 

professores da FGV: Armando Santos Moreira da Cunha, Bianor Scelza Cavalcanti e 

Paulo Roberto Motta.  
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Tipologia de programas  

 
• Palestras/seminários - eventos com duração máxima de oito horas, com a 

finalidade de divulgar um tema específico. 

• Cursos de curta duração – eventos com duração entre oito e 40 horas, com a 

finalidade de divulgar um tema ou um conjunto de temas específicos. 

• Cursos de aperfeiçoamento ou atualização – eventos de média duração de 40 a 

180 horas-aula, com a finalidade de transmitir, de forma detalhada, conceitos, 

práticas operacionais, ferramentas de gestão e controle, estudos de casos, jogos e 

simulações, relativos a um tema ou um conjunto de temas afins. 

• Cursos especiais (customizados) – envolvem eventos de treinamento 

desenvolvidos a partir da construção conjunta entre a ECG e os órgãos solicitantes, 

para atender demandas específicas. 

• Cursos de pós-graduação lato sensu – cursos com, no mínimo, 360 horas-aula de 

duração, que exigem a elaboração de trabalho de conclusão ao final do curso. 

• Cursos de graduação – para formação profissional na área de administração 

pública. 

• Cursos de pós-graduação stricto sensu – Mestrado e Doutorado. 

• Pesquisas e publicações – realização de estudos, análises e pesquisas técnicas e 

científicas relacionadas aos temas de gestão pública. As publicações deverão 

privilegiar o aspecto técnico da gestão pública, tais como boas práticas, processos 

de trabalho inovadores, alternativas de flexibilização da gestão pública etc. 

 

O relatório final do Projeto ainda continha o detalhamento dos programas com definição 

de área temática, eventos de ensino, prazos e estimativas de custos, referenciado ao 

período que compreendia o segundo semestre de 2005 e o ano de 2006. A programação 

referida constituía-se nos eventos básicos a serem desenvolvidos naquela etapa de 

implantação da Escola, sem prejuízo de outros eventos que pudessem decorrer da 

dinâmica natural de consolidação da Escola no período referido. 
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Tabela 6 – Programação proposta para o biênio 2005-2006 
 

Fonte: Projeto Escola de Contas e Gestão 
 
 

De modo a incrementar as ações de formação, a qualificação e o aperfeiçoamento dos 

servidores nas áreas de conhecimento relacionadas à missão do TCE-RJ, o Capítulo II 

do Título III – Dos Planos e Programas – estabelece o Cronograma de Atividades de 

Formação e Capacitação. O Regimento Interno prevê que esse cronograma seja 

composto por soluções abrangentes e integradas às estratégias da organização. Esse 

cronograma é realizado, especialmente, por intermédio dos programas, subprogramas, 

produtos e serviços descritos a seguir: 

 

Evento Início Término 

Programa de Teleconferências [5 teleconferências] Setembro 05 Novembro 06 

Programa de Palestras [3 palestras] Novembro 05 Agosto 06 

Curso de Orçamento Público “on-line”  

[desenvolvimento e execução de turmas] 

Agosto 05 Junho 06 em diante 

Curso de Aperfeiçoamento em Auditoria de  

Desempenho [2 turmas] 

Outubro 05 Dezembro 06 

Curso Intensivo de Pós-Graduação em  

Administração Pública – CIPAD [2 turmas] 

Setembro 05 Julho 07 

Mestrado em Administração Pública [15 vagas] Março 06 - 

Estudos e anteprojeto para desenvolvimento  

de curso de Mestrado 

Setembro 06 Dezembro 06 

Estudos preliminares sobre linhas de  

pesquisa e publicações 

Setembro 06 - 

Estudos preliminares sobre a constituição  

de curso de graduação em Administração Pública 

Setembro 06 - 
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Programa de formação 
 
Subprogramas: 

a) subprograma de graduação nas áreas de contas e gestão; 

b) subprograma de pós-graduação nas áreas de controle, fiscalização, planejamento, 

finanças públicas, gestão de pessoas, gestão de organizações públicas, administração 

pública, direito, gestão ambiental e outras que se fizerem necessárias; 

c) subprograma de formação e desenvolvimento de gestores visando o aperfeiçoamento 

em novos métodos e sistemas de gestão pública, objetivando desenvolver o servidor 

para funções de chefia e assessoramento em escalões superiores; 

d) subprograma de formação técnica específica, dirigido a candidatos aprovados em 

concurso público e recém-admitidos pelo Tribunal. 

 

Programa de capacitação 
 
Subprogramas: 

e) subprograma de desenvolvimento profissional, visando preparar o servidor para 

exercer, em momento futuro, funções mais complexas e abrangentes do que as que 

atualmente desempenha; 

f) subprograma de desenvolvimento gerencial para o exercício das funções de chefia e 

direção, envolvendo práticas gerenciais; 

g) subprograma de formação e desenvolvimento de equipes, voltado para todos os 

setores; 

h) subprograma de capacitação técnica setorial, visando à busca do melhor 

desempenho do servidor no exercício de seu cargo ou de sua função, voltado para as 

áreas-meio; 

i) subprograma de capacitação técnica específica nas áreas de licitações e contratos, 

controle interno, orçamento, planejamento e prestação de contas, voltado para a 

área-fim; 

j) subprograma de capacitação instrumental envolvendo informática, gramática e 

redação, entre outros; 

k) subprograma de capacitação e atualização do corpo docente da Escola. 

 

Além disso, o desenvolvimento do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA) teve 

início com a ordem de serviço nº 01, firmada com a FGV logo após a assinatura do 
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convênio. Nela, havia a previsão que a FGV efetuasse transferência das inovações 

tecnológicas incorporadas aos seus processos de gestão escolar, incluindo o uso do 

sistema computacional SIGA. Os processos necessários às atividades da Escola 

começaram a ser levantados, adequados e implementados. 
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4.1.1.7 Selecionar parceiros de aprendizagem 

 
No Anteprojeto, esse componente foi discutido como uma questão estratégica, sob a 

perspectiva da missão e do beneficiário: “Como construir o diferencial e a razão de ser 

da Escola?”. 

Sugestões:  

 

• Constituir ampla carteira de colaboradores e parceiros; 

• Promover intercâmbio com outras instituições bem como manter canais de 

comunicação permanentes com a sociedade; 

• Buscar alianças com talentos reconhecidamente competentes em suas áreas 

para compor os conselhos de conteúdo das disciplinas e demais instâncias 

acadêmicas; 

 

Em relação às parcerias internas, em consonância com o princípio de encorajar e 

facilitar o envolvimento dos líderes e dos demais servidores com o aprendizado, há a 

previsão e formalização, no Regimento Interno, de alguns procedimentos e papéis, de 

forma a incentivar a participação dos colaboradores internos nas atividades da Escola.  

 

A proposta político-pedagógica da ECG fundamenta-se no conceito de educação 

continuada, um processo dinâmico, em constante movimento dialético de ação-reflexão-

ação, visando à construção permanente da formação do servidor e adequando-a às 

exigências institucionais.  

 

O envolvimento de líderes e gestores no processo educacional é, portanto, fundamental 

para que o conhecimento produzido se perpetue. O Diretor-geral da ECG enfatiza que a 

participação de técnicos da casa como docentes é muito importante para manter o 

dinamismo do processo e o conhecimento produzido, passando esse conhecimento 

adiante, sempre atualizado. 

A formação e a capacitação do corpo docente são requisitos essenciais para a 

implementação dessa política, pois há que se articular a teoria com a prática de forma 

que os participantes das diversas atividades obtenham informações que gerem 

conhecimento e, conseqüentemente, possam aplicá-lo na sua área de trabalho, de forma 

crítica e inovadora. 
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Dada a sua importância, o Regimento Interno dedicou um capítulo, o Título IV, apenas 

para tratar do corpo docente. O mesmo pode ser formado por profissionais do TCE-RJ 

devidamente habilitados, sem prejuízo das funções que exercem, e por profissionais 

externos com reconhecida experiência em docência e notório saber na respectiva área de 

atuação. São elegíveis todos os servidores pertencentes ao quadro permanente, bem 

como os requisitados e os ocupantes exclusivamente de cargos comissionados e que 

preencherem os requisitos necessários para a área de atuação desejada.  

 

A Escola, no 4º trimestre de cada exercício, deve abrir inscrições para o cadastramento 

de servidores interessados em desempenhar a atividade de docente interno em atividades 

de formação e capacitação, com vistas à composição de seu corpo docente. O processo 

de seleção compreende as etapas de recrutamento, recebimento das inscrições, avaliação 

dos candidatos, cadastramento dos servidores selecionados e divulgação dos resultados. 

A seleção dos professores pertencentes ao quadro de funcionários do TCE é ampla e de 

acesso geral de modo a viabilizar a participação efetiva dos funcionários do TCE por 

meio de:  

 

• Corpo docente numeroso para evitar a convocação sistemática dos mesmos 

servidores; 

• Alternância nas convocações dos professores; 

• Credenciamento de vários professores por tema; 

• Programa de capacitação estabelecido com significativa antecedência. 

 

O processo seletivo pode ser dispensado, em caráter excepcional, quando ficar 

demonstrada a inviabilidade de sua realização. O docente interno selecionado dev 

participar juntamente com a Escola na elaboração do programa do curso.  

 

Em relação às parcerias externas, como já mencionado anteriormente, a instituição de 

ensino superior com mais relevância na implantação da Escola foi a FGV que participou 

das etapas do Anteprojeto e do Projeto.  
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No entanto, buscando diversificar suas parcerias, para a palestra do dia 15 de junho de 

2005, foram convidados representantes de instituições acadêmicas que apresentaram 

detalhes sobre cursos oferecidos, tais como processo de seleção, carga horária, 

qualificação dos professores e área de especialização. 
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4.1.1.8 Esboçar uma estratégia de tecnologia 

 
No Anteprojeto, esse componente foi discutido como questão estratégica, sob a 

perspectiva da missão e do beneficiário “De que forma a Escola poderá criar modelos de 

melhor governança efetivamente aplicáveis?”. 

 
Sugestão: 
 

• Utilizar Tecnologia de Informação para desenvolvimento de cursos 

semipresenciais e não presenciais. 

 

Efetivamente, no que diz respeito às tecnologias escolhidas, bem como à forma como 

seriam usadas, para que a aprendizagem fosse distribuída em toda a organização, a fim 

de treinar mais pessoas com mais freqüência, os seguintes eventos foram propostos para 

a programação sugerida para o período compreendido entre o segundo semestre de 2005 

e o ano de 2006: Programa de teleconferências; e curso Orçamento Público Online. 
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4.1.1.9 Criar um sistema de avaliação 

 
Apesar da importância dessa etapa, a  proposição de bases de critérios de avaliação 

somente foi abordada no relatório final do Projeto. Por outro lado, ratificando a 

importância de criar um sistema de avaliação, o Regimento Interno destaca um capítulo 

exclusivo para esse fim: o Capítulo VI, que trata do Acompanhamento e Avaliação das 

Ações de Formação e Capacitação.  

 

Ficou estabelecido que cabe à ECG acompanhar as atividades de formação e 

capacitação, definindo os aspectos a serem acompanhados e avaliados; a técnicas, os 

instrumentos e a periodicidade de avaliação; a forma de apresentação dos resultados de 

avaliação; e os resultados da formação ou da capacitação sobre o participante e o 

impacto no ambiente de trabalho. 

 

Para o acompanhamento poderão ser utilizados, entre outros: questionários e pesquisas; 

reuniões e entrevistas; relatórios de participantes, professores e coordenadores; registros 

de incidentes, reclamações, sugestões e comentários. Com a finalidade de avaliar a 

execução e os resultados das atividades de formação e capacitação desenvolvidas no 

ano, ao final do exercício, a Escola elaborará relatório para o Presidente cujos principais 

objetivos são: 

 

•  verificar se os objetivos e as metas pretendidos foram atingidos; 

• identificar resultados não previstos, desejáveis e não desejáveis; 

• propor correções no planejamento e na execução das atividades do ano 

seguinte; 

• analisar o desempenho dos docentes internos, bem como de profissionais e 

entidades eventualmente contratados; 

• propor medidas para o aperfeiçoamento de suas ações; 

• subsidiar a elaboração do PAFC para o exercício seguinte. 

 

Adicionalmente ao relatório, a ECG deve elaborar relatórios trimestrais de suas 

atividades para integrá-las aos relatórios que o TCE-RJ apresenta trimestralmente à 

ALERJ.  
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4.1.1.10 Comunicar a visão, os produtos e o programa 

 
No Anteprojeto, Esse componente foi discutido como a questão estratégica, sob a 

perspectiva da missão e do beneficiário: “Como construir o diferencial e a razão de ser 

da Escola?” 

 
Sugestão: 
 

• Utilizar meios de comunicação para atingir o maior número possível de 

beneficiários (Internet, ensino a distância, entre outros). 

 

As apresentações do Projeto para o Presidente e para o Conselho de Administração e a 

palestra realizada em 15 de junho, visando informar os servidores do TCE-RJ sobre os 

objetivos da Escola e engajá-los a participarem da sua formação, indicam a importância 

conferida à comunicação da ECG. 

 

Tabela 7 – Componentes Fundamentais no Período 1 
 

 
 

Componentes Fundamentais Período 1

Capítulo I do Título II - Do Conselho Superior da Escola - CSE

PDE

PAFC

LENC

Criar uma visão Visão definida e ratificada pelo Conselho Superior de Administração

Recomendar o alcance e a estratégia de obtenção de recursos Título V – Do Patrimônio, Rendimentos e Regime Financeiro

Órgão autônomo vinculado à Presidência do TCE-RJ

Capítulo II do Título II - Da Estrutura Organizacional

Identificar interessados Artigo 20 do Capítulo IV - Das Normas para as Ações de Formação e Capacitação

SIGA

Tipologia de programas

Programação proposta para o biênio 2005-2006

Capítulo II do Título III - Dos Planos e Programas

Título IV - Do Corpo Docente

Convênio FGV

Palestra 15/6

Programa de teleconferências

Curso Orçamento Público Online

Criar um sistema de avaliação Capítulo VI do Título III – Do Acompanhamento e avaliação das Ações de Formação e Capacitação

Comunicar a visão, os produtos e o programa Palestra 15/6

Esboçar uma estratégia de tecnologia

Formar um sistema de controle

Criar uma organização

Criar produtos e serviços

Selecionar parceiros de aprendizagem
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4.2 Da aula inaugural ao encerramento do ano letivo - 2007 
 

Em 21 de setembro foi realizada a aula inaugural da Escola de Contas e Gestão no 

auditório Olympio de Mello com transmissão via teleconferência para pólos instalados 

nas cidades de Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Macaé, Niterói, Petrópolis e 

Resende 25.  

 

O evento contou, entre outras autoridades, com a participação do Presidente da 

Fundação Getúlio Vargas – FGV, Professor Ivan Simonsem Leal, do Diretor da Escola 

Brasileira de Administração Pública e de Empresas da FGV, Professor Bianor Scelza 

Cavalcanti, e do Ministro do Tribunal de Contas da União, Marcos Villaça, palestrante 

do dia que abordou o tema “A contribuição dos institutos e Escolas de Contas para o 

controle externo brasileiro”. 

 

Isso não significou, contudo, que o Programa de Implantação da Escola de Contas 

estava encerrado. Vale lembrar que o Planejamento Estratégico do TCE-RJ 2004-2007 

tinha duas metas: Escola de Contas do TCE/RJ implantada e Escola de Contas do 

TCE/RJ mantida. Até aquele momento, apenas a primeira havia sido atingida. 

 

Conforme os artigos 1º e 2º do Regimento Interno, manter a ECG significava cumprir a 

sua missão de promover ensino e pesquisa na área de gestão pública, voltados para o 

desenvolvimento e a difusão de conhecimento, modelos e metodologias comprometidas 

com inovação, transparência, responsabilização, melhoria do desempenho e do controle 

governamental, em consonância com as expectativas e necessidades da sociedade, por 

intermédio de ações norteadas conforme  os seguintes princípios gerais: 

 

I - gestão por competências; 

II - educação continuada; 

III - organização que aprende; 

IV - democratização do conhecimento. 

 

                                                 
25 Escola de Contas e Gestão nasce sob o signo da mudança. TCE-RJ Notícia, Rio de Janeiro, ano 4, n. 
40, p. 4-13, set. 2005. 



 96

Dando continuidade ao Programa de Implantação da Escola de Contas do TCE-RJ, a 

CCA prosseguiu com o Programa de Capacitação para Servidores da Administração 

Pública – 2005,  que contou com a participação de 888 servidores do TCE-RJ e de 

diversos órgãos sob a sua jurisdição durante o quarto trimestre de 2005. Entre os cursos 

oferecidos destacam-se os seguintes: “Indicadores para Gestão Ambiental”, “Controle, 

Avaliação e Auditoria Operacional do SUS”, “Orçamento Público e Indicadores ao 

Planejamento”, “Controle Interno” e “SIGFIS - Orientações para Informes mensais e 

LRF”. Nesse trimestre também foi realizada a primeira reunião com os indicados pelas 

Prefeituras e Câmaras municipais do Estado do Rio de Janeiro a integrarem uma Rede 

de Representantes Municipais (REM).  

 

A COA iniciou duas turmas do Curso Intensivo de Pós-Graduação em Administração 

Pública – CIPAD, pós-graduação lato sensu, voltadas para servidores do TCE-RJ.  

 

A COD realizou uma pesquisa de normas federais, estaduais e municipais, da 

jurisprudência do STF, do Tribunal de Justiça do Estado, assim como dos julgados do 

TCU. Após minuciosa seleção, a legislação foi ementada e incluída no sistema 

informatizado de Normas Jurídicas, permitindo a consulta dos técnicos do Tribunal e 

dos órgãos jurisdicionados. Além do mencionado sistema, as normas pesquisadas foram 

divulgadas no COD Informativo. 

 

Por fim, em dezembro, a ECG realizou a cerimônia de encerramento do ano letivo de 

2005. Durante o evento, sediado no Guanabara Palace Hotel, no Rio de Janeiro, foram 

entregues 3.492 certificados aos servidores do Tribunal e dos órgãos jurisdicionados 

que participaram, com aprovação, do Programa de Capacitação para Servidores da 

Administração Pública – 2005. Nesse dia, Waldez Luiz Ludwig, especialista em gestão 

empresarial, ministrou palestra sobre o tema “A Importância da Gestão do 

Conhecimento na Administração Pública”. 

 

Para os anos seguintes, a ECG desenvolveu o PDE 2006-2007 e o PAFC 2006, com 

base no Anteprojeto, no Projeto, no Regimento Interno e no I Seminário de 

Planejamento Estratégico da ECG.  

. 
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No I Seminário de Planejamento Estratégico da ECG, realizado em conjunto com a 

FGV em 24 e 25 de novembro de 2005, foi elaborado um plano de ações para o alcance 

dos objetivos contidos no mapa estratégico da Escola. Esse seminário também 

objetivava debater alguns temas pendentes do Programa de Implantação da Escola de 

Contas e intensificar o comprometimento das lideranças do TCE-RJ, para dar ao projeto 

maior sustentação. O evento, liderado pelo Conselheiro Presidente José Graciosa, 

contou com a participação de servidores de diversas áreas, muitos deles titulares de 

órgãos de primeiro nível do TCE-RJ, tendo, portanto, bastante representatividade.  

 

As atividades do PAFC 2006 iniciaram-se com a realização do seminário “Desafios Para 

a Gestão Pública Municipal em 2006” nos municípios de Nilópolis, Armação dos 

Búzios, Teresópolis, Barra do Piraí e São Fidélis no qual foram proferidas palestras 

sobre elaboração do plano diretor municipal, fontes de financiamento público municipal 

e pregão eletrônico. 

 

Sob responsabilidade da CCA, diversos cursos foram ministrados, abrangendo as áreas 

de controle interno, economicidade em licitações e contratos administrativos, direito 

administrativo, direito constitucional, SIGFIS, SICODI, leitura dinâmica e 

memorização, orçamento e gestão de recursos da educação, informática, entre outras. 

 

A COA iniciou uma turma do Curso de Pós-Graduação lato sensu em Auditoria de 

Obras Públicas, oferecido em parceria com o Departamento de Engenharia Civil da 

PUC-Rio, uma turma do Curso de Pós-Graduação stricto sensu, nível de Mestrado em 

Administração Pública, e uma turma do CIPAD, dirigido aos órgãos municipais 

jurisdicionados, os dois últimos em parceria com FGV.  

 

Ainda, ao passo que a Escola começou a funcionar, a análise dos processos ganhou 

importância e se estabeleceu como ferramenta gerencial. No segundo semestre de 2006, 

a ECG iniciou um trabalho de consultoria de análise de processos com a FGV, voltada 

tanto para a concepção de uma cadeia de valor aderente às expectativas estratégicas, 

quanto para a aplicação de recursos de tecnologia de informação aplicados à automação 

dos processos.  
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Finalmente, convém destacar que foi editado o Decreto n.º 40.367, de 27.11.2006, que 

integrou a Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ ao Sistema Estadual de Ensino. 

 

Para subsidiar o PAFC 2007, já tendo como base o PDE 2006-2007, foram realizados o 

LENC 2007 e o II Seminário de Planejamento Estratégico da ECG que aconteceu nos 

dias 17 e 18 de agosto de 2006 e também contou com a presença de servidores de 

diversas áreas, inclusive titulares de órgãos de primeiro nível do TCE-RJ. 

 

As atividades do PAFC 2007 iniciaram-se, a fim de facilitar o acesso às atividades de 

capacitação promovidas pelo TCE-RJ, com o primeiro encontro do Programa 

Regionalizado de Cursos Técnicos. Os cursos ocorreram em locais próximo aos alunos, 

atendendo à solicitação de diversas prefeituras e câmaras municipais. As aulas foram 

ministradas por servidores que fazem parte do quadro técnico do TCE-RJ.  

 

Internamente, as atividades iniciaram-se com a realização do 1º Encontro Técnico do 

Controle Externo do TCE-RJ. Outros quatro encontros foram realizados com o objetivo 

de debater as principais questões polêmicas relativas à implantação do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

da Educação – FUNDEB, visando à consolidação do posicionamento oficial do TCE-

RJ.  

 

Durante o exercício, foram ministrados diversos cursos do Programa de Capacitação, 

totalizando 183 turmas e 4.285 concluintes. Destacam-se os cursos relacionados às áreas 

de gestão da receita municipal; às áreas de avaliação de imóveis na administração 

pública; contabilidade e orçamento público; capacitação funcional do SUS para 

Conselheiros Municipais de Saúde; licitações, contratos administrativos e formação de 

pregoeiros; controle interno; gestão de contratos; controle de políticas públicas pelo 

TCE-RJ e pelo Poder Judiciário, poder cautelar dos Tribunais de Contas, SIGFIS; 

capacitação de multiplicadores para a implementação da Agenda Ambiental do TCE-RJ 

/ Projeto de Coleta Seletiva / aToCErto e economicidade em licitações e contratos 

administrativos. 
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Ressalte-se que os cursos de controle orçamentário, políticas públicas, despesa com 

pessoal na LRF e subsídios e poder cautelar dos TCEs foram realizados em parceria 

com a Escola de Magistratura do Rio de Janeiro – EMERJ.  

 

Também cabe destacar, nesse exercício, a implantação da ECG online. Esse recurso visa 

a oferecer ao público da Escola a possibilidade de realização de curso à distância. Nesse 

sentido, foram ministradas as primeiras aulas de Módulo Auditor do SIGFIS.  

 

O comprometimento da cúpula continuou mesmo após a aula inaugural. Durante as 

entrevistas, é reconhecida a importância do Conselheiro José Graciosa na implantação 

da ECG, bem como o papel desempenhado pelo atual Presidente, Conselheiro José 

Maurício de Lima Nolasco, na sua manutenção e consolidação. Alguns entrevistados 

estacaram a disposição do atual presidente em comparecer a eventos, até mesmo os 

regionalizados, e as constantes referências à ECG em seus discursos como as principais 

práticas que demonstram a importância conferida à ECG e ratificam o 

comprometimento do principal executivo da organização com o programa. 
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4.2.1 As etapas 
 

Os componentes fundamentais propostos por Meister (1999), da mesma forma, também 

apresentaram evolução em relação aos períodos anteriores. 

 

4.2.1.1 Formar um sistema de controle 

 

Nesse período foram desenvolvidos e aprovados pelo CSE o PDE 2006-2007, do 

PAFC 2006 e do PAFC 2007, bem como os Cronogramas de atividades anuais. 

 

O LENC 2007 teve como público-alvo apenas o público interno do TCE-RJ e foi 

realizado por meio de formulário entregue aos Secretários-gerais em reunião realizada 

no dia de 1º de fevereiro.  

 

Apresentando relevante evolução em relação ao ano anterior e visando subsidiar o 

PAFC – 2008, foi realizado no período de 15 de outubro de 2007 a 5 de novembro de 

2007 um levantamento online, por meio do Portal da ECG. Por outro lado, responderam 

ao formulário apenas 343 dos aproximadamente 1.800 funcionários do TCE-RJ. A fim 

de consolidar as informações, o Diretor-geral se reuniu pessoalmente com cada um dos 

Secretários-gerais.   

 

Em relação ao LENC, sob o ponto de vista dos entrevistados, é consenso que o mesmo 

ainda pode evoluir. O LENC, da forma como vem sendo realizado, não ajuda a 

alavancar o desenvolvimento de funcionários para atingir resultados desejados. Dentre 

as sugestões apontadas, a mais recorrente foi a contratação de uma consultoria externa 

para ajudar na realização do levantamento.  

 

Por fim, nas entrevistas, também houve manifestações no sentido de prever a 

participação dos Coordenadores-gerais da ECG nas reuniões do CSE (o Diretor-geral já 

atua como Secretário), a fim de esclarecer dúvidas que, certamente, surgem ao longo do 

processo de deliberação. Apesar disso, no geral, os entrevistados também apontaram que 

o CSE cumpre bem as suas atribuições, vez que têm deliberado e aprovado os planos e 

programas em tempo hábil para realização. 
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4.2.1.2 Criar uma visão 

 
Nas entrevistas, percebe-se que, desde o início da sua formulação, foi compartilhada a 

idéia sobre onde se queria chegar e no que a ECG pretendia se tornar. A sua ratificação 

pela alta gerência transmitiu confiança aos demais colaboradores. Há ainda notória 

demonstração de que essa confiança está arraigada na equipe de Coordenadores-gerais, 

os quais compartilham a mesma imagem viva, ambiciosa e desejável do estado de futuro 

da ECG. Apesar de pequenas variações, todos confirmaram, de pronto, que a visão de 

futuro era mesmo tornar a ECG a escola de contas referência em seu campo de atuação 

no Brasil. Isso indica que a visão vem alcançando seu objetivo. 

 

O Diretor-geral mencionou que a visão, contudo, estava começando a caducar, visto o 

crescente número de órgãos governamentais que o procurava no intuito de conhecer o 

Programa de Implantação da Escola de Contas. 
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4.2.1.3 Recomendar o alcance e a estratégia de obtenção de recursos 

 
Na proposta orçamentária para o exercício 200826, tendo como base o Plano Plurianual 

2008/2011, o orçamento passou a prever novas fontes de recursos, além dos repasses 

ordinários do Estado proveniente de impostos. São elas: 

 

• 13: Recursos de outras fontes – Convênios da Administração Indireta. Nessa 

rubrica é prevista a entrada de recursos provenientes da assinatura do 

convênio com vistas à execução do PROMOEX celebrado em dezembro de 

2007, com a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 

(ATRICON) e o Instituto Rui Barbosa (IRB). 

 

• 98: Recursos de outras fontes – Outras Receitas da Administração Indireta. 

Nessa rubrica são computadas multas aplicadas pelo Tribunal de Contas. 

 
Tabela 8 – Proposta orçamentária da Escola para o quadriênio 2008-2011 
 

 Fonte: Escola de Contas e Gestão do TCE – RJ – Previsão orçamentária e cronograma de execução.  
 

A ECG, segundo seu Diretor-geral, pretende cobrar por suas atividades no futuro e, 

conseqüentemente, espera conquistar sua auto-sustentação. Ele ressalta que a Escola 

ainda precisa desenvolver seu corpo docente, seus processos internos e, em suas 

palavras “amadurecer e provar que seus serviços são mesmo de qualidade e merecem 

que se pague um valor justo por eles”. Os demais Coordenadores-gerais confirmam que 

o orçamento é suficiente para atingir os objetivos propostos. A obtenção de recursos por 

outras fontes também é vista com bons olhos, alguns convênios já foram acertados, mas 

em nenhum deles há plano de trabalho com previsão de transferência de receita para o 

TCE-RJ.   

 

                                                 
26 Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.  Rio de Janeiro: Imprensa Oficial, ano XXXIII, n.162, Parte 
II, 29 ago. 2007. 

Programa
Categoria 

Econômica Fonte 2008 2009 2010 2011
Total PPA      
2008-2011

0 4.615.626 4.881.022 5.159.688 5.452.287 20.108.623
13 692.292 692.292 692.292 692.292 2.769.168
98 300.000 312.000 324.000 336.000 1.272.000

Capital 0 200.000 210.000 220.500 231.525 862.025

EGC 5.807.918 6.095.314 6.396.480 6.712.104 25.011.816
Total da Escola de Contas e 
Gestão da ECG

Capacitação e treinamento de 
recursos humanos no TCE-RJ Corrente



 103

4.2.1.4 Criar uma organização 

 
Como resultado do trabalho de consultoria de análise de processos realizada com a 

FGV, as atribuições dos órgãos auxiliares ficaram assim definidas: 

 

Direção Geral 

 

A Direção Geral da Escola é auxiliada pela Assessoria Pedagógica e pela Secretaria da 

ECG , bem como pelas Coordenadorias Acadêmica, de Capacitação, de Documentação 

e de Estudos e Pesquisas. 

 

Assessoria Pedagógica (APE)  

 

• Definir, em conjunto com as coordenações, as  linhas de atuação pedagógica; 

• Orientar professores na elaboração do material didático; 

• Desenvolver e orientar os professores na aplicação de técnica de ensino; 

• Orientar os coordenadores de cursos quanto ao planejamento de cursos e aulas; 

• Analisar o perfil dos servidores, as competências e os talentos e manter o banco 

de talentos do tribunal de Contas; 

• Integra os agentes de formação dos alunos: coordenadores, funcionários da 

escola, jurisdicionados, parceiros e terceiros. 

• Analisar e priorizar, em conjunto com as coordenações, as demandas reais e 

potenciais da Escola; 

• Elaborar, em conjunto com as coordenações, o planejamento pedagógico anual e 

os cronogramas  das ações; 

• Negociar e consolidar metas anuais de desempenho; 

• Elaborar, em conjunto com os coordenadores, os conteúdos programáticos dos 

cursos; 

• Conduzir a indicação de coordenadores dos cursos; 

• Conduzir o desenvolvimento de novos cursos e programas,e providenciar os 

registros necessários junto ao MEC; 

• Conduzir o processo de seleção de professores internos e externos;  

• Planejar e coordenar o processo de capacitação de professores;  
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• Conduzir o processo de manutenção da rede de representantes; 

• Planejar e coordenar a realização de treinamento e capacitação da rede de 

representantes;  

• Avaliar o desempenho dos representantes; 

• Elaborar projeção de necessidades e gastos para integrar a gestão orçamentária e 

financeira da ECG; 

• Participar e contribuir para as atividades de comunicação; 

• Participar e contribuir para as atividades de gestão do conhecimento; 

• Conduzir a avaliação de desempenho das atividades pedagógicas e elaborar a 

avaliação de desempenho da ECG. 

Secretaria da Escola (SEC) 

• Conduzir a processo orçamentário na Escola de contas, desde o levantamento de 

necessidades até a formalização do envio da proposta à Secretaria Geral de 

Planejamento;  

• Proceder à negociação de ajustes na proposta orçamentária, junto aos 

coordenadores de área e direção da Escola; 

• Acompanhar o orçamento ao longo do ano; 

• Formalizar e acompanhamento das solicitações de contratação para aquisição de 

bens e serviços; 

• Executar as atividades de apoio aos processos operacionais de formação e 

capacitação no que diz respeito a: confecção de material didático, provas, 

materiais para aulas; confecção de pautas, 

• Executar as atividades de apoio para a realização de aulas: salas, equipamentos, 

lanches; 

• Executar as atividades de apoio aos professores: liberação junto à chefia, 

material, deslocamentos; 

• Executar as atividades de apoio ao processo de seleção e matrícula de alunos; 

• Providenciar e acompanhar as publicações no Diário Oficial; 

• Controlar o recebimento de mensalidades ou taxas pagas pelos alunos, quando 

se tratar de curso pago; 

• Elaborar a conciliação bancária para pagamentos efetuados pelos alunos; 

• Elaborar e acompanhar as correspondências destinadas a alunos; 
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• Executar as atividades administrativas da ECG: deslocamento de funcionários, 

pagamentos de diárias, relacionamento com a área de Gestão de Pessoas no 

TCE; 

• Participar e contribuir para a análise das demandas e da criação de novas 

atividades de formação e capacitação; 

• Elaborar projeção de necessidades e gastos para integrar a gestão orçamentária e 

financeira da ECG; 

• Conduzir a avaliação de desempenho das atividades da Secretaria  para integrar 

a avaliação de desempenho da ECG. 

Coordenadoria de Capacitação (CCA)  

• Planejar as atividades de capacitação  para integrar o planejamento anual da 

Escola; 

• Elaborar o planejamento operacional dos cursos de capacitação 

• Conduzir a implementação das atividades de capacitação desde a seleção de 

candidatos até o acompanhamento das turmas e da certificação dos alunos; 

• Gerir o número de vagas em cada curso e o volume de alunos excedentes; 

• Acompanhar, decidir e solucionar problemas de movimentação de alunos tais 

como trancamentos, transferência, reprovações e desistências; 

• Analisar a necessidade de docentes e conduzir as propostas de contratação de 

professores externos ao Tribunal de Contas do Estado;  

• Elaborar o material de divulgação dos cursos para publicação no site e em 

mídias diversas;  

• Acompanhar e decidir sobre necessidades de infra-estrutura física para aulas; 

• Atender as necessidades dos professores; 

•  Suprir as necessidades dos cursos quanto a material didático; 

• Coletar e tratar informações sobre avaliação do corpo docente da capacitação 

• Comunicar reprovações (por nota e freqüência ), ao órgão responsável pela 

inscrição. 

• Levantar e analisar a demanda por cursos de capacitação; 

• Participar e contribuir para a realização do plano anual de atividades da Escola 

• Acompanhar e orientar  a Coordenação de Documentação na divulgação do 

material de cursos; 
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• Participar e contribui para a efetiva realização de atividades de gestão de 

conhecimento  

• Participar e contribuir para a realização das atividades de gestão orçamentária e 

financeira; 

• Participar e contribuir para a análise das demandas e da criação de novas 

atividades de formação e capacitação; 

• Elaborar projeção de necessidades e gastos para integrar a gestão orçamentária e 

financeira da ECG; 

• Conduzir a avaliação de desempenho das atividades de documentação e 

comunicação para integrar a avaliação de desempenho da ECG. 

Coordenadoria Acadêmica (COA)  

• Planejar as atividades acadêmicas para integrar o planejamento anual da Escola;  

• Elaborar o planejamento operacional dos cursos de pós-graduação 

• Conduzir a implementação das atividades acadêmicas desde seleção de 

candidatos até o acompanhamento das turmas e da certificação dos alunos; 

• Acompanhar, decidir e solucionar problemas de movimentação de alunos tais 

como trancamentos, transferência, reprovações e desistências; 

• Acompanhar o ingresso e o desempenho de alunos cursando programas  em 

instituições parceiras 

• Conduzir o processo de realização de parcerias para desenvolvimento das 

atividades acadêmicas desde a identificação de parceiros potenciais até a 

formalização de convênios e contratos; 

• Elaborar e acompanhar as propostas de contratação de professores externos e 

internos ao Tribunal de Contas do Estado;  

• Preparar e acompanhar, junto a Coordenação de Documentação, o programa de 

divulgação.   

• Programar e promover as palestras de divulgação. 

• Gerenciar o número de vagas para cursos de formação acadêmica; 

• Gerenciar a infra-estrutura física para a realização de cursos; 

• Conduzir o processo de avaliação de professores e parceiros;  

• Comunicar reprovações de aluno (por nota e freqüência), ao órgão responsável 

pela inscrição; 
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• Participar e contribuir da análise da demanda por cursos de capacitação; 

• Participar e contribui para a efetiva realização de atividades de gestão de 

conhecimento  

• Participar e contribuir para as atividades de comunicação da Escola e das 

atividades acadêmicas  

• Participar e contribuir para a realização das atividades de gestão orçamentária e 

financeira; 

• Participar e contribuir para a análise das demandas e da criação de novas 

atividades de formação e capacitação; 

• Conduzir a avaliação de desempenho das atividades de documentação e 

comunicação para integrar a avaliação de desempenho da ECG. 

Coordenadoria de Documentação (COD)  

• Executar as atividades de análise, pesquisa classificação e disponibilização do 

acervo documental de cunho acadêmico, normativo e da legislação pertinente ao 

Tribunal de Contas e de interesse da ECG; 

• Conduzir planos e medidas para a atualização e manutenção da infra-estrutura 

tecnológica para atendimento as necessidades de documentação; 

• Elaborar e aprovar, junto aos clientes internos e interfaces do Tribunal de 

Contas, o plano de comunicação; 

• Elaborar releases e peças para a divulgação, da Escola e dos produtos e serviços 

educacionais, no site da Escola; 

• Conduzir planos e medidas para a atualização e manutenção da infra-estrutura 

tecnológica para atendimento as necessidades de comunicação; 

• Elaborar e conduzir a veiculação de anúncios sobre oportunidades da Escola, 

nos meios de comunicação disponíveis no mercado; 

• Criar, aprovar e produzir  peças promocionais, com recursos internos ao 

Tribunal de Contas ou por contratação externa; 

• Planejar e coordenar a realização de eventos publicitários. 

• Manter atualizado o portifólio de comunicação; 

• Providenciar contratação de terceiros para a realização das atividades de 

comunicação e acompanhar a entrega de serviços e a liquidação do contrato, 

segundo a qualidade e as condições especificadas;  
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• Participar e contribuir para a análise das demandas e da criação de novas 

atividades de formação e capacitação; 

• Elaborar projeção de necessidades e gastos para integrar a gestão orçamentária e 

financeira da ECG; 

• Conduzir a avaliação de desempenho das atividades de documentação e 

comunicação para integrar a avaliação de desempenho da ECG. 

• Participar e contribuir para a análise das demandas e da criação de novas 

atividades de formação e capacitação; 

• Elaborar projeção de necessidades e gastos para integrar a gestão orçamentária e 

financeira da ECG; 

• Participar e contribuir para as ações de gestão de conhecimento; 

• Participar e contribuir para a realização do plano anual de formação e 

capacitação.  

• Conduzir a avaliação de desempenho da atividades de documentação e 

comunicação para integrar a avaliação de desempenho da ECG. 

A Biblioteca Ivan Lins (BBL) está subordinada à COD e tem como objetivo suprir as 

necessidades de informação dos servidores do TCE-RJ e dos jurisdicionados, 

atendendo ainda a consultas do público em geral relativas à área de atuação do TCE-

RJ. 

Coordenadoria de Estudos e Pesquisas (COE)  

• Pesquisar e Identificar as tendências do conhecimento inerente à natureza do 

trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Contas e nos Jurisdicionados; 

• Identificar  tendências quanto ao uso de tecnologias e metodologias de controle 

de contas e forma, no ambiente acadêmico e de mercado.  

• Promover e incentivar pesquisas nas vertentes identificadas; 

• Identificar e selecionar participantes da comissão de estudos e pesquisa, no 

âmbito do Tribunal de Contas; 

• Formalizar o relacionamento da Escola com a comissão de estudos e pesquisa, 

junto aos superiores hierárquicos no Tribunal de Contas; 

• Estabelecer formas de incentivar a comissão de estudos e pesquisa para a 

produção intelectual ma Escola de Contas; 
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• Coordenar os trabalhos conduzidos pela comissão de estudos e pesquisas; 

• Atuar junto à Comissão de Estudos e Pesquisas para discussão de temas, análise 

e decisão sobre linhas de pesquisa.  

• Avaliar o desempenho da comissão de estudos e pesquisas; 

• Planejar e coordenar as atividades de realização dos prêmios patrocinados pela 

Escola de Contas; 

• Acompanhar os trabalhos elaborados por terceiros e parceiros para a 

implementação do processo de premiação; 

• Coordenar a seleção preliminar de trabalhos encaminhados por candidatos à 

premiação; 

• Planejar e coordenar o evento de premiação, em conjunto a a equipe de 

comunicação do Tribunal e da Escola; 

• Elaborar diretrizes para a elaboração de material de cunho científico e técnico; 

• Orientar os interessados na produção de pesquisas e trabalhos acadêmicos e 

técnicos, quanto a métodos de pesquisa, metodologia científica e normas da 

ABNT; 

• Selecionar trabalhos acadêmicos, no âmbito da Escola e no ambiente acadêmico 

de modo geral, para publicação e para compor o acervo da ECG; 

 

Notadamente, a ECG foi planejada para atuar de forma centralizada. No entanto, a partir 

de 2006, a fim de facilitar a comunicação com os órgãos jurisdicionados, a ECG 

descentralizou algumas ações e desenvolveu o projeto de Implantação da Rede de 

Representantes Municipais e Estaduais.  

 

O principal objetivo desse projeto, sob a responsabilidade a APE, é preparar os 

servidores indicados pelos titulares da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal para 

o papel de Representante, mediando a relação entre o órgão em que atua e a ECG, com 

vistas ao desenvolvimento do quadro funcional do seu órgão, e viabilizando a 

participação dos servidores nos cursos de Capacitação que a ECG disponibiliza. 

Atualmente, a ECG conta com 182 representantes indicados, sendo 91 oriundos de 

Prefeituras Municipais e 91 de Câmaras Municipais. A implantação da Rede de 

Representantes Estaduais está prevista para ser efetivada no PAFC 2008. 
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4.2.1.5 Identificar interessados 

 

A capacitação jurisdicionados contribui para garantir a continuidade administrativa ante 

as eventuais alternâncias políticas. Entendemos por jurisdicionados as pessoas e 

matérias sujeitas à competência do TCE-RJ, dentro de sua jurisdição própria e privativa, 

em todo o território estadual e no de cada município jurisdicionado. Incluem-se, 

portanto, administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos 

das unidades dos Poderes do Estado e dos Municípios sob sua jurisdição; e das 

entidades da administração indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas ou 

mantidas pelos referidos Poderes.  

Tabela 9 – Participação relativa por público em 2007 
 

Público % 

TCE-RJ 39% 

Órgãos jurisdicionados municipais 38% 

Órgãos jurisdicionados estaduais 23% 

 

Fonte: Plano Anual de Formação e Capacitação 2007: Resumo de Atividades.  

 

A ECG realizou a sua primeira atividade de capacitação de fornecedores em 2007. O 

TCE-RJ lançou sua Agenda Ambiental, tendo como um de seus objetivos identificar e 

orientar os colaboradores internos e externos na implementação da coleta seletiva. Dessa 

forma, foram capacitados tanto servidores do TCE-RJ quanto empregados da empresa 

prestadora de serviços de limpeza (não-jurisdicionados).  

 

Apesar de ainda não ter sido realizada nenhuma atividade nesse sentido, a ECG 

demonstra pretender atuar mais próxima dos cidadãos. Está previsto, no PAFC 2008, o 

projeto Relacionamento com a Sociedade que objetiva preparar a sociedade para exercer 

o seu direito de acompanhar, de fiscalizar a aplicação de recursos e de avaliar os 

benefícios para a sociedade, resultantes das ações do governo.  
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4.2.1.6 Criar produtos e serviços 

 
A grande contribuição do II  Seminário de Planejamento Estratégico da ECG foi a 

tentativa de identificar as competências essenciais do TCE-RJ e de seus órgãos 

jurisdicionados municipais e estaduais. Esse diagnóstico, que também visava 

desenvolver a organicidade das atividades de capacitação (interna e externa), consistiu 

na seguinte metodologia: 

 

1.  Listar competências por público: interno, municipal e estadual; 

2. Relacionar os cursos de capacitação da ECG com as competências 

identificadas; 

3.  Ponderar o grau de aderência das competências aos cursos. 

 

A evolução, em relação à tentativa de levantamento de competências anterior realizada 

no Projeto, é que os principais gestores do TCE-RJ, bem como representantes dos 

gabinetes dos Conselheiros, participaram do processo. Por outro lado, o levantamento 

foi concluído em apenas uma tarde e, portanto, ainda não pode ser considerado 

totalmente confiável.  

 

Não obstante, a ECG desenvolveu uma serie de produtos e serviços por intermédio dos 

seguintes programas: 

 

Programa de formação 

 

A ECG vem, desde 2005, oferecendo cursos de especialização em nível de pós-

graduação lato sensu e stricto sensu com objetivos e características previamente 

definidos por meio de contratos, convênios e instrumentos afins, celebrados com 

instituições devidamente credenciadas a ministrá-los ou mediante custeio da 

participação individual do servidor em cursos oferecidos no meio acadêmico. 

 

Ao introduzir cursos de natureza formativa/acadêmica, a ECG pretende sedimentar sua 

missão de escola de governo de formar quadros superiores da administração pública, 

buscando conjugar o esforço de transmissão, com o de produção de conhecimento 

próprio sobre o setor público. A ECG aposta na idéia de que sua missão transformadora 
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só será consolidada pela criação de espaços mais amplos para a reflexão e geração de 

saberes e práticas mais próximas da realidade da administração pública brasileira. 

 

Cabe ressaltar um interessante produto, ainda em fase de desenvolvimento, do programa 

de formação: o Projeto de Credenciamento da ECG para ofertar cursos de pós-

graduação lato sensu, em nível de especialização. A solicitação para certificação de dois 

cursos de especialização em gestão pública, com ênfase em Gestão e Controle (Externo 

e Interno), respectivamente, possui uma orientação transdisciplinar capaz de possibilitar 

a compreensão da complexidade governamental e com um formato pedagógico que 

estimule a permanente interação entre fundamentos, instrumentos e práticas. Esses 

cursos também objetivam uma formação sólida para profissionais na área de 

administração pública, bem como as necessidades práticas para o exercício de suas 

atividades, contemplando as dimensões política, legal, ética e gerencial do controle. Em 

sua essência, os cursos partem de uma concepção de administração que transcende a 

gestão governamental processualista e o espaço temporal de um governo, privilegiando 

o conceito de administração política do Estado e o compromisso ético com a res 

publica. 
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Programa de capacitação 

 

Os principais produtos e serviços do programa de capacitação são: 

 

Cursos presenciais de curta duração  
 

São cursos realizados em sala de aula para um número determinado de servidores sob o 

comando técnico-pedagógico de um ou mais professores. Esses cursos podem ser 

abertos ou fechados. Os cursos abertos são dirigidos a quaisquer servidores, que 

atendam aos pré-requisitos estabelecidos para inscrição, e são voltados para desenvolver 

programas que se enquadrem nos objetivos e diretrizes do PAFC. Os cursos fechados 

são dirigidos a um público restrito, com necessidades específicas comuns, para atender 

a objetivos estabelecidos em função do trabalho que desenvolvem. Os cursos, tanto 

abertos como fechados, são ministrados por docentes externos ou internos, do quadro de 

servidores do TCE-RJ, que constituem a grande maioria dos participantes. Esses cursos 

apresentam conteúdo voltado para o aprimoramento das atividades profissionais e 

técnicas e para a difusão de competências técnicas, comportamentais, de gestão pública 

e de macrocontexto, a fim de assegurar o atendimento às necessidades do TCE-RJ. 

 

Cursos regionalizados 

 

Esse produto foi criado em face da dificuldade de deslocamento de pessoal de alguns 

municípios distantes da capital e com o objetivo principal de capacitar servidores 

municipais nas principais áreas de conhecimento relativas aos cursos a serem 

ministrados e à atuação das Prefeituras e das Câmaras Municipais inspecionadas pelo 

TCE-RJ. 

 

Público: Servidores Jurisdicionados Municipais 

 

Temas: 

 
• Licitações e Contratos com Formação de Pregoeiro 

• Prestação de Contas 

• Contas de Gestão 
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• LRF 

• Execução Orçamentária 

 

Oficinas e encontros técnicos 

 

Realização de encontros técnicos com a abordagem de temas de interesse dos órgãos do 

TCE-RJ, com foco na discussão das mudanças de legislação, melhoria das rotinas de 

trabalho e temas técnicos atuais. São objetivos desse produto: 

 
• Ensinar a utilização de instrumentos lógicos de trabalho intelectual 

• Ensinar a coletar material para análise e interpretação, colocando a objetividade 

acima da subjetividade; 

• Ensinar a trabalhar em grupo; 

• Ensinar a sistematizar fatos observados e a refletir sobre esses fatos. 

 

Seminários, palestras e eventos 

 

Realização de seminários, palestras e eventos aderentes às necessidades técnicas e 

gerenciais dos servidores do TCE-RJ.  

 

Apesar de não haver menção no Regimento Interno, a ECG inseriu no PAFC 2007 os 

seguintes programas:  Estudos e pesquisas; e Disseminação e gestão da informação.  
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Programa de estudos e pesquisas 

 

A ECG tem o entendimento que, para que possa atingir o nível de excelência com o qual 

pretende ser reconhecida, precisa gerar produtos que possam agregar valor à 

administração pública. Alinhada a esse propósito, a Coordenadoria de Estudos e 

Pesquisas (COE) busca transformar o conhecimento produzido pelos servidores do 

TCE-RJ em novos saberes que possam contribuir na oferta de práticas públicas 

diferenciadas. Esse é o caráter inovador praticado pela Escola, na medida em que 

transforma o conhecimento criado por ela, sobre gestão pública, em novos 

conhecimentos disponibilizados a todos os interessados nos temas. 

 

Também é importante ressaltar que as atividades de estudo e pesquisas realizadas têm 

utilidade e delimitação, o que as diferencia das pesquisas acadêmicas. O conhecimento 

do funcionamento da administração pública a identifica como pesquisa aplicada, focada 

em assuntos ligados à melhoria da gestão pública, diferentemente da pesquisa 

acadêmica, fundamentada, substancialmente, em questões teóricas. A possibilidade da 

união da prática com a teoria é uma ação de profunda relevância para a construção de 

centros de excelência de aprendizagem permanente. Além disso, a COE possibilita aos 

servidores uma visão estratégica da gestão pública, estimulando-lhes o desenvolvimento 

da capacidade de produção, reflexão e crítica com vistas a torná-los agentes de 

mudanças no âmbito de suas organizações. 

 

A COE, com o suporte da Comissão Permanente de Estudos e Pesquisas (COPEP) tem a 

missão de promover estudos e pesquisas na área da gestão pública para a ampliação e 

disseminação do conhecimento, alicerçados na busca de alternativas de atuação, em 

processos inovadores de desempenho e de governança, em consonância com as 

necessidades e expectativas da sociedade.  

 

A COPEP é constituída por 21 membros, todos servidores do TCE-RJ, que, 

preferencialmente, possuam título de Mestre ou Doutor, e tem como finalidade a 

elaboração de trabalhos de caráter acadêmico e/ou científico com o objetivo de propor 

políticas públicas alternativas por meio da avaliação crítica das práticas de gestão e da 

divulgação do conhecimento existentes, bem como pelo estímulo à produção de novos 

saberes e à pesquisa cooperativa sobre temas relacionados à administração pública.  
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Os principais produtos e serviços desse programa são: 
 

Prêmio Ministro Gama Filho 

 

Considerando o centenário de nascimento de Luís Filipe Maigre de Oliveira Gama, o 

Ministro Gama Filho, cujo compromisso com o desenvolvimento educacional sempre 

foi sua marca indelével, esse prêmio foi instituído pela Deliberação Nº 236 de 31 de 

agosto de 2006. A premiação tem como objetivo principal incentivar a realização de 

estudos e pesquisas de interesse público que podem servir para a formulação e inovação 

de práticas tendentes à solução e ao incremento do desenvolvimento administrativo, 

financeiro, econômico, jurídico e/ou social da administração pública fluminense. 

 

 Podem participar do Prêmio Ministro Gama Filho, os servidores efetivos, 

comissionados ou requisitados do TCE-RJ, com formação superior em qualquer área do 

conhecimento, bem como os demais servidores e empregados públicos pertencentes à 

administração pública direta ou indireta, estadual ou municipal, no âmbito do Estado do 

Rio de Janeiro.  

 

O tema de 2006 foi “Perspectivas e Impactos do Plano Diretor nos Municípios”. O 

Prêmio Ministro Gama Filho – Versão 2007 buscou estimular a produção acadêmica 

sobre a influência dos valores éticos na administração pública e constituiu-se de 

apresentação de monografias sobre o tema “Auditoria da Ética: nova visão da Auditoria 

Governamental na sua contribuição para o Controle Social”. 

 

Prêmio Melhores Práticas  

 

Considerando a necessidade de constante aperfeiçoamento da administração pública 

mediante a busca por formas gerenciais inovadoras, com a utilização de novas 

metodologias de gestão do conhecimento e da tecnologia de informação, o Prêmio 

Melhores Práticas foi instituído pela Deliberação Nº 236 de 31 de agosto de 2006. 

 

Esse prêmio tem o intuito de estimular a iniciativa de práticas que levem, ou que 

tenham levado, solução e ao incremento do desenvolvimento político, financeiro, 

econômico, jurídico e social do Estado do Rio de Janeiro, que tragam economia, 
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eficiência ou outra forma de inovação e/ou incremento à administração pública 

fluminense. 

 

O Prêmio Melhores Práticas – Versão 2007 constituiu-se da apresentação de relatos de 

casos práticos que versaram sobre o tema “Práticas de Gestão do Dinheiro Público”. 

Eram elegíveis a participar todas as Prefeituras e Câmaras Municipais, além de 

quaisquer entidades da administração municipal, no âmbito do Estado do Rio de 

Janeiro, cujo(s) responsável(is) pelos respectivos relatos, necessariamente,  participaram 

diretamente da prática de gestão relatada, no âmbito estadual.  
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Programa de Disseminação e Gestão da Informação 

 

Esse programa consiste em levantar, estabelecer e implementar os ciclos de informação 

necessários para apoiar os processos-chave do TCE-RJ e promover melhorias para seus 

servidores, jurisdicionados e para a sociedade com os seguintes produtos e serviços: 

 

Sistema de busca 

 

O TCE disponibiliza em sua rede interna, diversas bases de dados que facilitam a 

aprendizagem, contendo informações relevantes à atuação de seus servidores. 

Entretanto, essas bases não estão integradas, necessitando que a pesquisa seja repetida 

para cada uma delas, consumindo maior tempo e esforço do usuário. Além disso, 

informações que poderiam e deveriam ser compartilhadas para melhor trabalho conjunto 

com órgãos parceiros ficam restritas aos servidores do TCE-RJ, dificultando a 

comunicação e a colaboração. 

 

A definição de um modelo único de indexação tornou o processo de busca eficaz. A 

partir dele os servidores públicos têm acesso à informação mais precisa e relacionada ao 

seu cotidiano de trabalho. Para atingir esse objetivo, a equipe da Coordenadoria de 

Documentação, Biblioteca incluída, foi capacitada e montou um “vocabulário único 

controlado” que permite classificar e indexar informações com base em um padrão pré-

determinado. 

 

Dessa forma, qualquer tipo de informação ou serviço disponibilizado pela ECG passa 

por esses órgãos para que seja feito o seu cadastro efetivo na base de informações antes 

de ser divulgado para os usuários. Após levantamento das necessidades de informação 

por meio de pesquisas e análise das atividades descritas no Regimento Interno da ECG, 

a COD e a BBL coletam o conteúdo necessário por meio de parcerias, licitações e 

projetos de incentivo à produção e disseminação de conhecimento, desenvolvidos por 

outras áreas do TCE-RJ.  
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Sistema de Gestão Acadêmica  (SIGA)  

 

O controle informatizado da gestão acadêmica e administrativa da ECG é realizado pelo 

Sistema de Gestão Acadêmica (SIGA), ferramenta que possibilita o controle e o 

acompanhamento de atividades, fundamental para a ampliação da capacidade de 

atendimento, otimizando o trabalho dos servidores da Secretaria e da Coordenadoria de 

Capacitação, a maior demandante do sistema. O SIGA tem módulos evolutivos 

desenvolvidos pela FGV em planos de trabalho acordados com a equipe da ECG e está 

articulado com o Portal da Escola, o que permite o fornecimento de diversos serviços 

aos alunos e professores. 

 

Em 2007 foram desenvolvidos os seguintes recursos: 

 

• Implementação de prazos de inscrição; 

• Bloqueio de pré-inscrição para faltosos; 

• Módulo de Gestão do Material Didático – Desenvolveu-se uma ferramenta de 

gerenciamento do fluxo de trabalho, de modo a facilitar a gestão da produção do 

material didático. Participaram desse projeto os professores-coordenadores de 

curso, a Assessoria Pedagógica, a Coordenadoria de Capacitação e a Secretaria 

da ECG; 

• Relatórios gerenciais; 

• Relatórios para o representante municipal; 

• Sistema de busca integrado ao Sysbibli; 

• Lançamento da área Publicações ECG; 

• Lançamento da área Estudos e Pesquisas; 

• Lançamento da área Prêmios ECG; 

• Desenvolvimento do módulo LENC, para levantamento online das expectativas 

e necessidades de formação e capacitação. 
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Disseminação Seletiva da Informação (DSI) 

 

O serviço atua de forma dinâmica, oferecendo aos usuários informação atualizada, 

personalizada e relevante para o exercício de suas atividades no TCE. Conforme a 

evolução dos assuntos tratados nos periódicos que compõem a coleção da biblioteca e o 

surgimento de novas demandas por parte dos usuários, são selecionados novos termos 

para uso no serviço. 

 

Sistema de biblioteca (Sysbibli) 

 

Permite a classificação e indexação de todos os recursos educacionais e serviços 

oferecidos pela Escola de Contas e Gestão e permite a busca em todas as bases da ECG 

por meio do Portal da Escola. Também gerencia a reserva e o empréstimo do acervo da 

biblioteca para servidores do TCE-RJ. 
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4.2.1.7 Selecionar parceiros de aprendizagem 

 
Em relação às parcerias internas, considerando a necessidade de dotar a ECG dos 

recursos necessários ao desempenho das atividades que lhe são próprias, foi instituído e 

reconhecido, no âmbito da ECG, o exercício temporário de professor-coordenador de 

curso, por meio do Ato Normativo nº 82, de 14 de fevereiro de 200627. Entre outras 

coisas, compete ao professor-coordenador elaborar, em conjunto com sua equipe 

docente, o planejamento didático de cada turma, acompanhar e avaliar sistematicamente 

o trabalho pedagógico realizado pelos docentes, propor novos cursos e zelar para que os 

docentes cumpram seus prazos no encaminhamento de planos. A indicação dos 

professores-coordenadores fica delegada ao Diretor-geral da ECG e, normalmente, são 

indicados os titulares dos órgãos que abrangem o tema de estudo. 

 

Também é previsto, tanto no Regimento Interno quanto por meio do Ato Normativo nº 

9528, de 17 de janeiro de 2008, que os gerentes devem se envolver e se responsabilizar 

pela educação e pela aprendizagem em atividades internas e externas. A decisão quanto 

à participação do servidor do TCE-RJ em atividades internas de formação e capacitação 

é de competência das chefias imediatas, por delegação dos titulares dos órgãos da 

Presidência, pelas chefias de gabinete dos órgãos vinculados à Presidência ou pelos 

titulares dos órgãos executivos de primeiro nível, conforme a subordinação de cada 

setor onde atue o servidor.  

 

A competência para autorizar a participação do servidor do TCE-RJ em atividades 

externas é do Presidente. A solicitação do servidor do TCE-RJ interessado em participar 

de atividade externa de formação e capacitação deve ser formalmente remetida pelo seu 

chefe imediato ao Diretor-geral com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis do 

início da atividade para análise prévia e encaminhamento ao Presidente. Essa solicitação 

deve ter a devida anuência do titular do órgão da Presidência, da chefia de gabinete do 

órgão vinculado à Presidência ou do titular do órgão executivo de primeiro nível, 

conforme a subordinação de cada setor onde atue o servidor. O documento deve 

                                                 
27 Reconhece o exercício temporário de professor-coordenador de curso e define atribuições no âmbito da 
Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ. Publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: Imprensa Oficial, ano XXXII, n. 038, Parte I-B, p. 03, 24 fev. 2006. 
28Aprova os formulários de solicitação de autorização e custeio da participação do servidor em atividades 
externas de formação e capacitação. Publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: Imprensa Oficial, ano XXXIV, n. 015, Parte I-B, p. 1-2, 22 jan. 2008. 
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também ser acompanhado de justificativa que demonstre a pertinência da participação e 

de documentos, tais como prospectos, folhetos e páginas impressas da Internet, nos 

quais possam ser verificados os períodos e locais de realização, os requisitos e 

procedimentos para participação e os custos envolvidos. A fim de subsidiar a análise 

prévia efetuada nos termos, no caso de atividade externa de longa duração, é requisito 

de habilitação do servidor a apresentação à ECG, de anteprojeto no qual se especificará 

o estudo a ser desenvolvido e sua aplicabilidade para o Tribunal. 

 

Em relação às parcerias externas, foram realizadas diversas atividades no período.  

 

A parceria com a Fundação Getulio Vargas gerou uma série de atividades em conjunto, 

realizadas por meio das seguintes ordens de serviço (O.S.):  

 
O.S.1: Operacionalização da Escola de Contas com adaptação, conforme necessidades 

acadêmicas e operacionais da ECG, do imóvel da FGV localizado na Rua da Candelária 

nº 06 – Centro; e Projeto de Adequação do Sistema de Informações para a Gestão 

Acadêmica (SIGA). 

 

O.S..2: Duas turmas do Curso Intensivo de Pós-Graduação em Administração Pública: 

74 alunos; 

 

O.S.3: Execução da primeira teleconferência referente à aula inaugural das Atividades 

da ECG; 

 

O.S.4: Uma turma de Mestrado - Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em Nível de 

Mestrado em Administração Pública: 30 alunos; 

 

O.S.5: Uma turma do Curso Intensivo de Pós-Graduação em Administração Pública 

para servidores de órgãos municipais jurisdicionados ao TCE-RJ: 35 alunos; 

 

O.S.6: Estudo Análise do Impacto Econômico das Decisões do TCE-RJ e o Incremento 

do processo de accountability por meio do exercício da função de controle; 

 

O.S.7: Mapeamento e criação de processos internos ECG; 
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O.S.8: Assessoria técnica/ad-hoc: disponibilização do quadro técnico-acadêmico da 

FGV; 

 

O.S.9: Estudo O Investimento na Educação para o Desenvolvimento do Estado do Rio 

de Janeiro: Análise do Impacto da Criação do FUNDEB; 

 

OS 10: Estudo O Investimento Público e a Efetividade das Ações Estatais na 

Segurança; 

 

OS 11: Estudo Proposições para o Aprimoramento do Ajuste Fiscal do Estado do Rio 

de Janeiro; 

 

Outra instituição de ensino superior de relevo que tem atuado como parceira da ECG é a 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). O convênio de 

cooperação e intercâmbio científico e tecnológico, que tem por objeto estabelecer um 

programa de que abrange atividades de pesquisa, desenvolvimento, formação e 

treinamento de recursos humanos e absorção e transferências de tecnologia, e prestação 

de serviços tecnológicos, tem sido efetivamente utilizado pela ECG na realização das 

seguintes ordens de serviço: 

 

O.S.10: Acompanhamento e Avaliação do Seminário: O TCE-RJ e as Novas Gestões 

Municipais; 

 

O.S.11: Desenvolvimento do Curso SIGFIS Online; 

 

O.S.15: Curso de Especialização em Auditoria de Obras Públicas: 37 alunos; 

 

A ECG também faz parte da Rede Nacional de Escolas de Governo desde 19 de 

setembro de 2005. Essa rede tem como objetivo aumentar a eficácia das instituições que 

trabalham com formação e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos das 

três esferas de governo.  

 

A Escola tem recebido, ainda, técnicos do TCU em suas salas de aula, bem como 

técnicos de outros Tribunais de Contas, interessados em implantar suas próprias escolas.  
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Em meados de 2006, o Tribunal celebrou convênio com a Escola de Magistratura do 

Rio de Janeiro – EMERJ. Esse convênio tem como objetivo principal estreitar as 

relações entre a ECG/TCE-RJ e a EMERJ, por meio de trabalhos que tratem de 

interesses mútuos, refletindo e preservando as peculiaridades institucionais da cada 

parte. Para tanto, foi realizado o 1º Ciclo de Palestras de Direito Administrativo e 

Constitucional, no Âmbito dos Tribunais de Contas. 

 

Também houve participação de servidores do TCE-RJ nos cursos: 

 

• Mestrado em Ciências Contábeis da UFRJ: um aluno; 

• Mestrado em Engenharia Ambiental da UERJ: um aluno; 

• Mestrado em Direito da Universidade Estácio de Sá (UNESA): dois alunos; e  

• MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria da FGV: um aluno. 

 

Esses alunos foram aprovados em processos seletivos abertos ao público, bem como as 

solicitações foram de iniciativa do próprio interessado em participar de atividade 

externa de longa duração, conforme Deliberação 231 do TCE-RJ. Os demais cursos são 

compostos de turmas exclusivas, realizados pelo TCE-RJ e desenvolvidos com 

objetivos e características previamente definidos por meio de contratos, convênios e 

instrumentos afins, celebrados com instituições devidamente credenciadas a ministrá-

los. 
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4.2.1.8 Esboçar uma estratégia de tecnologia 

 

Notadamente por conta da dispersão de seus órgãos jurisdicionados por todo o Estado 

do Rio de Janeiro, da escassez de recursos para deslocamento e hospedagem e da 

constante necessidade de atualização dos servidores públicos, a ECG vem conferindo 

importância à tecnologia e às diferentes formas de conduzir a aprendizagem. Enfatiza, 

portanto, a etapa relativa a esboçar uma estratégia de tecnologia e o princípio de passar 

do treinamento conduzido por instrutor para múltiplas formas de aprendizagem 

conforme propostos por Meister (1999). 

 
A primeira atividade efetivamente realizada com a ajuda de tecnologia foi a aula 

inaugural, em 21 de setembro de 2005, com transmissão via teleconferência. A 

cerimônia, dirigida aos servidores do TCE-RJ e de órgãos jurisdicionados, foi 

transmitida concomitantemente para 6 (seis) pólos do Estado do Rio de Janeiro 

localizados nos municípios de Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Macaé, Niterói, 

Petrópolis e Resende. Nessas cidades, com exceção de Niterói, foram utilizados os 

espaços da FGV, uma vez que possuíam a infra-estrutura necessária à realização do 

serviço com a qualidade exigida. As outras quatro atividades previstas no programa não 

foram realizadas por conta do alto custo. Comparativamente, as aulas presenciais tinham 

um impacto maior a um custo inferior. O Curso de Orçamento Público online não saiu 

do papel.  

 

Em contrapartida, em 2006 iniciou-se um dos projetos mais importantes da Escola de 

Contas e Gestão: ECG Online, cujos principais objetivos são:  

 

• Aplicar cursos de capacitação em escala; 

• Reduzir o deslocamento do corpo técnico do TCE-RJ e dos alunos 

jurisdicionados para atividades de capacitação; 

• Diminuir o custo por aluno em cursos sem tutoria; 

• Viabilizar a negociação dos cursos com os demais Tribunais de Contas e órgãos 

interessados. 

 

Apesar do responsável por esse projeto ter vasta experiência profissional e acadêmica 

em e-learning, a ECG não pretende formar uma equipe multidisciplinar para 
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desenvolvimento e realização de atividades a distância. Os principais motivos são o 

baixo volume de atividades até o momento e a dificuldade em recrutar, no âmbito do 

TCE-RJ, profissionais com a formação e experiência necessárias.  

 

Por conta disso, a ECG selecionou a PUC-Rio para atuar como parceira no projeto. A 

tecnologia escolhida pela ECG foi o AulaNet, gerenciador de cursos, com ou sem 

tutoria, de e-learning desenvolvido pelo laboratório de Engenharia de Software (LES) 

do Departamento de Informática da PUC-Rio.  

 

O AulaNet está subordinado à ECG Online, o que permite um melhor gerenciamento 

das atividades, uma vez que a ECG Online está totalmente integrada aos demais 

sistemas de informação e ao Portal da ECG. As inscrições são gerenciadas pelo SIGA e 

as atividades de curso são realizadas no próprio AulaNet. Ao final do curso, as notas e 

os resultados são repassados para o SIGA para que haja um controle centralizado. 

O projeto piloto consistiu no desenvolvimento de um curso voltado para o Sistema 

Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS). Esse sistema informatiza as etapas do controle das 

contas públicas, subsidia o planejamento e a programação das inspeções e permite a 

realização de pesquisas sobre os atos de gestão dos responsáveis pelos órgãos 

jurisdicionados Para atingir tais objetivos, a sua utilização pelos órgãos jurisdicionados 

deve ser feita da maneira mais eficiente possível. Conseqüentemente, devido às 

constantes alterações na legislação e no sistema, ao turn over sistemático (a cada quatro 

anos) e à pouca qualificação dos órgãos jurisdicionados, a constante atualização e 

capacitação no sistema se torna primordial. Por outro lado, o corpo de instrutores 

especialistas no sistema é reduzido e tem pouca disponibilidade de tempo para atender a 

todas as dúvidas e dar aulas sobre o sistema, pois mantém suas atividades regulares na 

Sub-secretaria de Informática (SSI) do TCE-RJ. 

O e-learning, portanto, se mostrou uma boa saída para superar esses obstáculos e, 

segundo os entrevistados, servirá como base para o aprimoramento e a consolidação da 

modalidade dentro do Cronograma de Atividades da ECG.  

De forma a usar apropriadamente a web para a educação, observando seus aspectos 

pedagógicos, tecnológicos, organizacionais e institucionais, o desenvolvimento do 

conteúdo e do curso SIGFIS online foi desenvolvido pelos especialistas do TCE-RJ no 
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sistema juntamente com a ECG e a PUC-Rio. Foram mapeados todos os processos (da 

inscrição à certificação) necessários para a realização do curso. Além disso, a ECG 

adequou graficamente o gerenciador de cursos online - AulaNet - e o integrou ao SIGA  

da ECG. As inscrições para o curso foram feitas pelo site da ECG. 

As etapas desse projeto foram:  

• Desenvolvimento do conteúdo do projeto piloto(jun.-nov. 2006); 

• Implantação do Gerenciador de Cursos online (AulaNet) integrado ao SIGA 

(jan. 2007); 

• Implantação de projeto-piloto (fev. 2007); 

• Formação da equipe de tutoria (fev. 2007); 

• Lançamento do projeto (mar. 2007). 

 

A turma que participou do projeto-piloto foi formada por dez servidores dos municípios 

de Barra do Piraí, Angra dos Reis e Tanguá, além de profissionais do TCE-RJ. Durante 

o curso, os alunos contaram com suporte técnico por e-mail ou telefone, de segunda a 

sexta-feira, das 9 horas às 18 horas.  

 

O acesso dos alunos gerou relatórios nos quais o professor pôde monitorar a quantidade 

e o tempo dos acessos dos alunos ao conteúdo. As conferências se configuraram no 

espaço apropriado para a troca de informações sobre temas específicos do curso. 

Também permitiram uma boa gestão da informação enviada pelos alunos e a troca de 

boas práticas entre os jurisdicionados. 

 

Após avaliação do projeto-piloto, a ECG tomou as seguintes providências: 

 

• Preparou manual do Aluno ECG Online para divulgação da nova cultura; 

• Implementou adequações técnicas sugeridas por alunos durante a realização do 

piloto; 

• Estruturou cronograma de execução para o curso SIGFIS online – módulo de 

Licitações e Contratos Administrativos e SIGFIS módulo Obras. 
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Para 2008, está prevista a realização do SIGFIS módulo Orçamento, além de outros 

títulos. 

 

5.3.1.9 Criar um sistema de avaliação 

 

O que se pôde verificar nessa pesquisa é que a ECG realiza avaliações baseadas apenas 

na análise do nível de reação e aprendizado. A avaliação de reação é feita por meio de 

formulário distribuído e devolvido no encerramento da atividade, no que tange 

classificar o atendimento aos participantes pela equipe da ECG, a organização e 

administração dos cursos e a participação dos docentes. O aprendizado é medido nas 

avaliações realizadas, também ao final da atividade, nas quais há obrigatoriedade de 

aproveitamento igual ou superior ao grau 6,0, de acordo com o critério adotado pelo 

docente. 

 

Os relatórios trimestrais da ECG, por sua vez, não apresentam informações relevantes 

quanto ao atendimento de metas estratégicas, vez que são baseados em indicadores 

quantitativos tais como número de horas, dias de treinamento e número de turmas e 

cursos realizados. 

 

Apenas o PDE 2008-2011 apresenta indicadores que podem vincular o treinamento ao 

progresso da organização, de forma a informar ao grupo controlador que as metas 

estratégicas estão sendo atingidas, por meio da mensuração do desempenho e da análise 

custo-benefício da atividade. Por outro lado, essa avaliação não tem sido acompanhada 

de forma sistematizada, sendo incapaz de avaliar a eficácia (ou ineficácia) de um 

treinamento e, principalmente, as suas causas, de forma a permitir que novas melhorias 

possam ser feitas no processo.  

 

Apesar de haver, no PAFC 2008, a previsão de implantação de projeto para avaliação de 

impacto nos órgãos municipais e no TCE-RJ, nada havia sido feito até maio de 2008. Os 

entrevistados, de modo geral, concordam que somente após a implantação dos novos 

modelos será possível verificar a eficácia das atividades para a melhoria do serviço. 
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5.3.1.10 Comunicar a visão, os produtos e o programa 

 

Portal da ECG (www.ecg.tce.rj.gov.br)  

 

É a principal ferramenta de comunicação e disseminação de informações da ECG e 

permite, após cadastro, que o aluno se inscreva na atividade (presencial ou online), além 

de gerenciar todas as informações e os resultados de atividades realizadas junto à ECG.  

 

O Portal da ECG tem como principais objetivos: 

 

• Facilitar a gestão do conhecimento; 

• Disseminar os produtos e os serviços prestados pela ECG; 

• Permitir a colaboração mediada entre os usuários do Portal; 

• Permitir um melhor acesso à informação gerencial dos serviços prestados 

pela ECG, para coordenadores e parceiros estratégicos da ECG. 

 

Serviços do Portal 
 
Cursos presenciais 
 

Acesso à programação de cursos presenciais da ECG para realização de pré-inscrições, a 

serem efetivadas pelos representantes municipais (no caso de servidores municipais) e 

pela Secretaria da Escola (no caso de qualquer servidor) seguindo os pré-requisitos e as 

prioridades divulgados pela ECG. 

 
Minha ECG 
 

A seção Minha ECG permite que o aluno consulte as informações referentes à sua 

participação nas atividades da ECG, nas subseções listadas abaixo: 

 

• Bibliografia:  acesso à bibliografia de todos os cursos que em que ele está ou 

esteve matriculado, com possibilidade de pesquisa por período de realização 

ou curso específico; 
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• Agenda: acesso às informações sobre datas, horários e locais de realização 

dos cursos em que está ou esteve matriculado, com possibilidade de pesquisa 

por mês, período de realização ou curso; 

• Histórico:  acesso às notas, freqüências e situação 

(cursando/aprovado/reprovado) dos cursos em que está ou esteve 

matriculado, com possibilidade de pesquisa por período ou ano de realização; 

• Inscrições: acesso às solicitações de pré-inscrições realizadas e seus 

respectivos status em relação ao representante municipal (no caso de 

servidores municipais) e à Secretaria da ECG (pendente pelo REM, rejeitado 

pelo REM, pendente pela Secretaria, aprovado pela Secretaria, rejeitado pela 

Secretaria); 

• Alterar cadastro: acesso à atualização de seu cadastro; 

• Alterar senha: acesso à atualização e troca de sua senha 

 
Área do Representante Municipal 

 
 

A Área do Representante Municipal dá acesso restrito aos representantes municipais 

indicados por Prefeitos e Presidentes de Câmara e permite que o REM, seguindo as 

orientações da ECG e as necessidades de capacitação da sua jurisdição, valide as pré-

inscrições realizadas e atribua prioridade aos servidores que devem ser capacitados. Para 

que o REM possa trabalhar com maior qualidade, a área restrita também oferece 

relatórios instantâneos em que ele pode visualizar freqüência e notas dos servidores de 

sua jurisdição. 

 

Relatórios gerenciais 
 
 
Os Relatórios gerenciais permitem que a ECG possa acompanhar dinamicamente os 

resultados alcançados nos cursos, facilitando o planejamento e as melhorias no PAFC, 

bem como informar os gerentes sobre o processo de desenvolvimento dos seus 

subordinados.  

 

Com base nos relatórios gerenciais, a ECG desenvolve relatórios trimestrais de 

acompanhamento das atividades, que são encaminhados para a Secretaria-geral de 

Planejamento e aos membros do CSE.  
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Material didático e publicações ECG 
 
 

Todo material didático desenvolvido por coordenadores e professores da ECG foi 

coletado e armazenado em repositório único administrado pela BBL. Também foi 

solicitado que os produtores de conteúdo assinassem um termo jurídico, desenvolvido 

pela Procuradoria Geral do TCE-RJ, que autoriza a publicação do conteúdo no site da 

ECG. Para facilitar o trâmite, foi aprovada pelo CSE deliberação que disciplina a 

questão. 

 

Além disso, para agilizar o processo de publicação de títulos produzidos pela própria 

ECG, por meio de sua Coordenadoria de Estudos e Pesquisas, duas novas áreas, que não 

estavam previamente planejadas no Portal da ECG, foram desenvolvidas: “Estudos e 

Pesquisas” e “Publicações ECG”. Os principais objetivos da disponibilização on-line do 

material didático são: 

 
• Maior utilização e rápido acesso ao material didático e às publicações 

produzidas pelo corpo técnico do TCE-RJ; 

• Descentralização da distribuição do material didático pela Secretaria da 

ECG; 

• Diminuição do custo de impressão e postagem de publicações para os Órgãos 

Jurisdicionados. 
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Divulgação institucional da ECG 
 

Além do Portal, a ECG busca também dar visibilidade às suas ações, buscando o 

reconhecimento como instituição de referência no ensino e na pesquisa relativos à 

administração pública. Esse projeto consiste na divulgação institucional e na promoção 

da marca da ECG, em diversas mídias.  

 

Uma vez definidos os objetivos de comunicação, a COD verifica com a Coordenadoria 

de Comunicação Social (CCS) a viabilidade de desenvolvimento interno da 

comunicação para publicação tanto na Revista TCE-RJ Notícia quanto em outros 

veículos de comunicação em massa. As publicações acadêmicas e a participação em 

seminários também são importantes ferramentas para consolidação da marca ECG. 

 

No final do ano, durante a cerimônia de encerramento do ano letivo, também é feita uma 

apresentação com os resultados a todos os funcionários do TCE-RJ. 

 

Divulgação das atividades da ECG 
 
 
Esse projeto tem como objetivo comunicar serviços e atividades que estejam disponíveis 

aos servidores tais como cursos, estudos e pesquisas, publicações e prêmios e visa à 

divulgação periódica das atividades e serviços prestados pela ECG. O projeto depende 

de um monitoramento constante das atividades planejadas da ECG e de uma seleção, 

realizada em conjunto com os Coordenadores-gerais e com o Diretor-geral da ECG, de 

temas relevantes para divulgação. Uma vez selecionada a informação, é escolhida a 

melhor mídia para divulgação. 

 
No primeiro semestre de 2007, foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

 
• Atualização de notícias do site da ECG em conjunto com a Coordenadoria de 

Comunicação Social (CCS); 

• Elaboração, em conjunto com a CCS, de um folder explicativo para facilitar 

e maximizar a inscrição de servidores do TCE-RJ em cursos da ECG; 

• Capacitação dos representantes municipais para alinhamento dos novos 

processos de inscrição e utilização da área de Representantes no Portal da 

Escola; 
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• Produção do manual do aluno ECG Online a ser divulgado no momento de 

lançamento do e-learning. 

• Elaboração e implementação do Plano de Comunicação para os Prêmios 

Ministro Gama Filho e Melhores Práticas. 

• Elaboração e implementação do Plano de Comunicação para o Levantamento 

das Expectativas e Necessidades de Formação e Capacitação. 

 
Publicações da ECG 
 

Por via da Resolução Nº 253, de 12 de dezembro de 2006, a Escola procedeu a uma 

profunda reformulação gráfica e editorial na Revista do TCE, agora denominada Revista 

Síntese, a fim de modernizá-la visualmente e dotá-la de maior funcionalidade. Ainda 

assim, essa revista continua preservada em sua essência, pois continua a ser um 

importante veículo de divulgação da doutrina e das decisões do TCE-RJ. 

 
A primeira edição da Revista Síntese, distribuída no final de 2007, contou com artigos 

produzidos pelos grupos que compõem a COPEP, nas linhas de pesquisa em “Royalties 

do Petróleo”, “Saúde”, “Plano Diretor” e com os votos mais significativos dos 

Conselheiros. A segunda edição da revista apresentou os trabalhos vencedores do 

Prêmio Ministro Gama Filho, versão 2006. Além desses trabalhos, foi publicado um 

estudo realizado pelos técnicos da Coordenaria de Estudos e Análises Técnicas (CEA), 

intitulado, “O Controle das contratações públicas, sob a perspectiva da Economicidade: 

alguns conceitos e procedimentos”.  

 

A Revista Síntese foi credenciada pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT) com o Número Internacional Normalizado para Edições Seriadas 

(ISSN), código identificador que possibilita o reconhecimento da publicação. Esse 

identificador atesta a cientificidade dos artigos apresentados para que a revista seja 

reconhecida pela sua qualidade técnica e científica.  

 

A Escola lançou, também em 2006, o Manual do Plano Diretor, elaborado pelo Grupo 

“Plano Diretor” da COPEP, e o primeiro livro das edições da ECG, intitulado “Direito e 

Tribunal de Contas”, de autoria do Professor Carlos Ramos de Barros, funcionário 

aposentado do TCE-RJ. 
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Por fim, a ECG, nesse período, desenvolveu o seu projeto de identidade visual, criou e 

registrou sua marca. A identidade visual da ECG foi constituída de forma a permitir 

identificação com o TCE-RJ pela predominância do azul e pela similaridade da 

assinatura na marca. Além disso, essa apresentação visual realça a conotação de projeto 

inovador e moderno, aspecto que é reforçado pelas curvas, presentes em todas as peças 

de comunicação. 

 

Tabela 10 – Componentes fundamentais no Período 2 
 

 

Componentes Fundamentais Período 2

Seminários de Planejamento Estratégico

PDE 2006-2007 e PDE: 2008-2001

PAFC 2006; PAFC 2007 e PAFC 2008

LENC 2006, LENC 2007 e LENC 2008

Criar uma visão Visão consolidada

Recomendar o alcance e a estratégia de obtenção de recursos 13: Recursos de Outras Fontes – Convênios PROMOEX

98: Recursos de Outras Fontes – Multas aplicadas pelo TCE-RJ

Mapeamento de processos

Implantação da Rede de Representantes Municipais 

Identificar interessados Artigo 20 do Capítulo IV - Das Normas para as Ações de Formação e Capacitação

TCE-RJ

Órgãos Jurisdicionados Municipais

Órgãos Jurisdicionados Estaduais

Fornecedores

Sociedade

Credenciamento para Certificação de Cursos em Nível de Pós-Graduação - Lato Sensu

Cursos presenciais de curta duração

Cursos regionalizados

Oficinas e encontros técnicos

Seminários, palestras e eventos

Prêmio Ministro Gama Filho

Prêmio Melhores Práticas 

Sistema de busca

SIGA

Disseminação Seletiva da Informação 

Sistema de biblioteca 

Ato Normativo nº 82 - Professor-coordenador

Ato Normativo nº 95 - envolvimentos das chefias no desenvolvimento

Instituições de ensino superior: FGV; PUC-Rio; UNESA; UFRJ; UERJ.

Outras instituições: EMERJ; ESAJ

Rede Nacional de Escolas de Governo

Esboçar uma estratégia de tecnologia ECG Online

Criar um sistema de avaliação Previsão PAFC 2008

Comunicar a visão, os produtos e o programa Portal da ECG (www.ecg.tce.rj.gov.br) 

Divulgação institucional da ECG

Divulgação das atividades da ECG

Publicações da ECG: Revistas Síntese, Manual do Plano Diretor

Formar um sistema de controle

Criar uma organização

Criar produtos e serviços

Selecionar parceiros de aprendizagem
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Capítulo 5 - Conclusão 
 
 

A história brasileira tem presenciado, em seu caminho à democracia e ao 

desenvolvimento, uma busca constante pelo aprofundamento dos instrumentos de 

controle público e pela diminuição do arbítrio e da concentração de poder. A partir do 

advento da Constituição de 1988, a tendência à maior profissionalização do aparato 

estatal da esfera pública e à construção de mecanismos de resposta às demandas sociais 

por controle se acentuou. A tarefa dos Tribunais de Contas, por conseguinte, se insere 

nesse movimento, cada vez mais intenso, de democratização e consolidação da idéia de 

que somente a gestão correta dos recursos públicos permitirá alcançar o 

desenvolvimento socioeconômico do País. O principal motivo para essa inserção é 

justamente a função dos Tribunais de Contas em manter a integridade da res publica 

naquilo que ela tem de mais sensível: a utilização dos recursos públicos.  

 

Por outro lado, o contexto de atuação das instituições públicas de controle é muito mais 

complexo no momento atual que no período de promulgação da Constituição, e suas 

atuações têm sido cada vez mais observadas e compreendidas pelos distintos atores 

sociais.  

 

Conseqüentemente, as organizações públicas que desejarem sobreviver nos dias de hoje 

devem se preocupar em investir na adoção de uma filosofia baseada no 

desenvolvimento de uma mentalidade aberta para o novo, do saber enfrentar problemas 

diversos com soluções criativas e inusitadas, procurando-se refletir sobre as decisões 

empresariais, e enxergando-se a realidade de outra forma, por meio do desenvolvimento 

de atitudes empreendedoras.  

 

A atualização técnica e a educação permanente dos servidores públicos, por 

conseqüência, passam a constar entre as principais metas da área governamental, o que 

tem levado as organizações públicas a investir cada vez mais em programas de 

educação continuada, baseada no conhecimento especializado sobre a sua área de 

atuação. Nesse sentido, destaca-se o modelo de universidade corporativa, ou escola 

corporativa de gestão de governo. 
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Nessa linha, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ciente das mudanças 

impostas em seu contexto de atuação, por meio do Programa de Implantação da Escola 

de Contas, transformou o Instituto Serzedello Corrêa, órgão responsável pelo 

treinamento e aperfeiçoamento de seus servidores, em Escola de Contas e Gestão. O 

TCE-RJ, portanto, acreditou nas possibilidades desse modelo que deixa para trás a 

atividade de treinamento e desenvolvimento concebida como um evento isolado e com 

pouco foco nos objetivos estratégicos, e buscou implementar um processo de 

aprendizagem contínua e permanente, relacionada às necessidades da organização. 

 

Considerando esses aspectos, a questão que central deste estudo é: a ECG foi 

implantada de acordo com os componentes (etapas) fundamentais necessários para o 

sucesso na construção de uma universidade corporativa ou é apenas uma reformulação 

da área de treinamento do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro?  

 

A fim de responder essa questão, o Programa de Implantação da Escola de Contas do 

TCE-RJ foi analisado.  

 

Há evidências que o apoio da cúpula administrativa foi notório, ainda que tenha havido 

uma troca de Presidentes em 2008. O Conselheiro José Graciosa foi muito importante na 

criação, na implantação e no primeiro ano de atuação da ECG, e o atual Presidente, 

Conselheiro José Maurício Nolasco, manteve o mesmo comprometimento e tem atuado 

para dar continuidade aos objetivos estratégicos da ECG.  

 

A fim de recomendar como implantar a ECG, foram formadas duas equipes que 

desenvolveram o Anteprojeto da Escola de Governo e Contas e o Projeto da Escola de 

Contas e Gestão.  

 

O Conselho Superior da Escola, o grupo de controle da ECG, apesar de não ter sido 

instituído desde o início do programa, foi inserido na estrutura organizacional e tem 

atribuições formalmente descritas no Regimento Interno. De um modo geral, o CSE 

oferece orientação para o desenvolvimento de uma filosofia de aprendizagem bem como 

assegura consistência nas ações da ECG ao discutir e aprovar o Plano Diretor da Escola 

(PDE), o Plano Anual de Formação e Capacitação (PAFC) e o Cronograma da 

Atividades, entre outras coisas. 
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O Conselho Superior da Escola também ratificou uma visão clara e inspiradora a todos 

no que se refere ao processo de implementação da ECG. Não restam dúvidas que a visão 

está incorporada nos servidores da ECG. 

 

Em relação ao alcance e a estratégia de obtenção de recursos, a ECG possui um 

orçamento próprio que lhe permite realizar seus objetivos, mas já busca fontes 

alternativas de recursos que permitam um orçamento auto-sustentável e lhe garantam 

uma dependência cada vez menor da alocação de orçamento do TCE-RJ. No próprio 

Regimento Interno já são previstas diversas possibilidades a fim de assegurar os 

recursos necessários para o investimento e minimizar o custeio da operação. Essa busca 

pela auto-sustentabilidadae, no entanto, está ligada ao processo de amadurecimento da 

Escola. 

 

A forma de organização da ECG é bem definida. A ECG foi criada como um órgão 

autônomo ligado diretamente à Presidência do TCE-RJ e o desenho dessa nova estrutura 

possui relação direta com os objetivos estratégicos da ECG definidos no Projeto, de 

modo que possa garantir aprendizado contínuo de acordo com os princípios de uma 

universidade corporativa. A maior parte das atividades é centralizada. As únicas 

atividades descentralizadas identificadas são realizadas pela Rede de Representantes 

municipais, implantada de forma a permitir uma atuação mais eficiente, com a ajuda dos 

órgãos jurisdicionados, sem que se perca o vínculo com a aprendizagem. A ressalva 

nessa etapa fica por conta da ECG não estar interligada aos demais processos internos 

da área de recursos humanos, como carreira, avaliação, remuneração, seleção e outros 

dispositivos gerenciais que, atualmente, são de competência da Secretaria-geral de 

Administração. 

 

As diversas modalidades de atividades educacionais atendem diferentes interessados, 

mais notadamente o público interno (servidores do TCE-RJ) e externo (órgãos 

jurisdicionados principalmente) que buscam contemplar as especificidades de 

competência de cada um. Os grupos formados para orientar o processo de implantação 

da ECG mantiveram sempre em mente a necessidade de ampliar a atuação do ISE aos 

principais membros da cadeia de atuação do TCE-RJ. A ECG, por sua vez, já iniciou 

suas atividades atuando internamente (servidores do TCE-RJ) e externamente 

(servidores dos órgãos municipais, principalmente, órgãos estaduais jurisdicionados e 
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terceirizados). Essa abertura à cadeia de valor pressupõe um nível elevado de 

amadurecimento da ECG, em termos de concepções, de práticas e objetivos muito 

claros, dominando conhecimentos comuns e integrando interesses.  

 

Constata-se também uma grande capacidade de desenvolver programas, produtos e 

serviços que buscam desenvolver um modelo de soluções de aprendizagem, bem como 

criar uma ambiente que facilite o aprendizado, levando-se em consideração os diferentes 

públicos atendidos. Cabe ressaltar, no entanto, que, apesar do conceito de competência 

ter ganhado força na ECG, inclusive com descrição no parágrafo único do artigo 2º do 

Regimento Interno, ainda não há uma clara distinção entre diagnósticos de competências 

organizacionais e individuais, ainda que tenham sido realizados duas tentativas de 

mapeamento de competências organizacionais. Tampouco há uma efetiva gestão que 

produza os efeitos esperados e um sistema métrico que avalie o impacto do desempenho 

individual no resultado da instituição. A ECG, portanto, carece da aplicação de uma 

metodologia confiável que permita o diagnóstico cuidadoso das competências 

essenciais. Sendo esse um dos pilares de sustentação para a idealização e desenho de um 

projeto de universidade corporativa  bem-sucedido, conclui-se que a ECG e o TCE-RJ 

precisam dar mais valor a esse tema. 

 

A ECG possui uma série de alianças internas e externas que a ajudam a atualizar 

continuamente o conhecimento e as qualificações dos funcionários. Podemos destacar o 

elevado número de atividades realizadas principalmente com as instituições de ensino 

superior FGV e PUC-Rio e as alianças internas com líderes, gerentes e professores. 

 

A estratégia de tecnologia da ECG, a ECG Online, também já está bastante 

desenvolvida com objetivos claros e tecnologia e plataforma definida, o AulaNet. O 

desenvolvimento dos cursos tem uma metodologia que observa os aspectos 

pedagógicos, tecnológicos, organizacionais e institucionais adequadas ao perfil do 

público-alvo.  

  
O Portal da ECG (www.ecg.tce.rj.gov.br) é a principal ferramenta de comunicação e 

disseminação do conteúdo tratado pela Escola. O Presidente e o Diretor-geral cumprem 

bem o papel de criar um posicionamento claro sobre a ECG. Ambos buscam também 

informar o CSE e os demais funcionários sobre o que a ECG está fazendo. Além disso, 
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há outras atividades e processos bem desenvolvidos para que a ECG realize uma efetiva 

comunicação com todos os envolvidos com suas atividades, tais como a Divulgação 

Institucional da ECG, a Divulgação das atividades da ECG e as Publicações ECG. 

 

Outra ressalva feita ao programa de Implantação da Escola de Contas é sobre a 

realização do seu levantamento de necessidades por meio do LENC. Da maneira como 

vem sendo realizado, o LENC não se mostra suficiente para identificar de segmentos 

organizacionais onde o treinamento se faz, de fato, necessário e inadiável, tampouco 

para identificar como deve ser feito o trabalho do colaborador a ser formado e a análise 

do comportamento do funcionário a ser treinado, uma vez que as prioridades 

educacionais correspondem aos temas de maior incidência das demandas individuais. 

 

Por fim, apesar de haver previsão de realização de acompanhamento e avaliação das 

ações de formação e capacitação no Regimento Interno, o sistema de avaliação da ECG 

ainda pode evoluir bastante, de forma a avaliar a eficácia de suas atividades, pois ainda 

é feita apenas nos níveis de reação e aprendizagem. De toda forma, a simples 

internalização desta preocupação com a agregação de valor, e não apenas com a 

produção de cursos, pode levar a ECG a aperfeiçoar seus processos de planejamento 

estratégico, passando da preocupação exclusiva com produtos, para a preocupação com 

resultados. 

 

Isso posto, conclui-se que a ECG não enfatizou igualmente os dez componentes 

(etapas), mas nenhum deles foi negligenciado em ambos os períodos estudados. De 

forma a responder à questão que suscitou a investigação aqui consolidada, constata-se 

que a ECG foi concebida e implantada de acordo com os componentes (etapas) 

fundamentais necessários para o sucesso na construção de uma universidade 

corporativa. Fundamentalmente, o mapeamento das competências organizacionais, o 

levantamento de necessidades e a avaliação das atividades ainda precisam evoluir. Com 

isso, considerando a forma como funciona atualmente, também se conclui que a ECG é 

relevante para o TCE-RJ, mas ainda não está tão ligada ao desempenho como deveria. 

 

Por fim, sabemos que o conhecimento não acaba e não pode se limitar a um fechamento 

de dissertação. Ele é momentâneo, provisório e circunstancial. Essas ressalvas feitas ao 

Programa de Implantação da Escola de Contas do TCE-RJ, contudo, servem para balizar 
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futuros estudos sobre o tema e representam um novo ponto de partida. Esta é a 

contribuição final deste estudo, tendo em vista que não esgota os questionamentos aqui 

feitos, mas que estes indicam alguns temas que poderão possibilitar outras propostas de 

pesquisas que investiguem e contribuam com novos conhecimentos. 

 

O desafio está em romper mais um ciclo de inovações e sustentar, com consistência 

metodológica, gerencial, conceitual e vontade política, as estratégias de 

desenvolvimento de pessoas. Abrem-se importantes possibilidades de atuação das 

universidades corporativas quanto à sua contribuição com os sistemas de gestão por 

competências e gestão do conhecimento.  

 

É importante lembrar que um plano de desenvolvimento de pessoas deve prever a 

sistematização de ações que impactem diretamente o gerenciamento das mesmas na 

organização. Um planejamento necessita ser discutido em função das políticas e 

diretrizes estabelecidas e deve ser transformado em um plano de ações, elaborado a 

partir de diagnósticos e de coleta e consolidação de informações relativas às demandas 

confiáveis. Esse planejamento deve também ser sistematicamente renovado, face à sua 

dinâmica, e objetivar, principalmente, a organização e o planejamento de proposições 

que visem à construção de metodologias e ferramentas apropriadas à implementação de 

ações na área.  

 

O próprio plano deve ser objeto de avaliação, não só dos seus conteúdos, mas de sua 

efetividade. A avaliação, num sentido mais amplo, deve ser entendida como um 

processo de delineamento, obtenção e fornecimento de informações para a tomada de 

decisões. Pode ser vista, também, como a análise e a conclusão de todo processo que se 

desenvolveu durante um determinado ciclo, com o intuito de controlar resultados e, 

assim, garantir a efetividade das ações programadas.  

 

No caso da ECG, algumas ações devem ser pensadas visando à criação de dessa 

cultura de Diagnóstico de Necessidades de Capacitação, Planejamento, Aplicação e 

Avaliação, sempre na perspectiva de uma visão integrada, para estabelecer práticas 

sistemáticas, tratando todos os elementos críticos presentes em cada fase do ciclo de 

treinamento. Deve-se também estimular o envolvimento de todos os atores no processo 

e na adoção de métodos e técnicas que possibilitem a contribuição de pessoas e 
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equipes, elevando dessa forma o nível de agregação de valor gerado por essas 

contribuições. Esse também é um desafio a ser vencido. 

 

Por fim, visando ser efetiva na geração de valores a que se propõe, a ECG deve estar 

integrada e alinhada aos demais processos que compõem a função de desenvolver 

recursos humanos. Isso quer dizer que, mesmo admitindo uma estrutura, um estatuto 

jurídico ou um aporte específico à parte da área de recursos humanos, a educação 

profissional, ou a universidade corporativa, não pode prescindir de um alinhamento 

profundo com a gestão estratégica de recursos humanos. 

 



 142

 Referências  
 
 

ABBAD, Gardênia; BORGES-ANDRADE, Jairo Eduardo e GAMA, Ana Lídia G. 

Treinamento: análise do relacionamento da avaliação nos níveis de reação, 

aprendizagem e impacto no trabalho. RAC: Revista de Administração Contemporânea, 

v. 4, n. 3, p. 25-45, set./dez, 2000. 

 

AMARAL, Helena Kerr. Desenvolvimento de competências de servidores na 

administração pública brasileira. Revista do Serviço Público, Brasília, v. 57, n. 4, p. 

549-563, out./dez. 2006. 

 

ARAÚJO, Luis César G. de. Tecnologias de gestão organizacional. São Paulo: Atlas, 

2001.  

 

BARBOSA, Rui. Obras completas de Rui Barbosa. Rio de Janeiro: Ministério de 

Educação e Saúde, 1949. V. 18, 1891, t. 3. 

 

BATEMAN, Thomas S.; SNELL, Scott A. Administração: construindo vantagem 

competitiva. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

BAYMA, Fátima. Educação a distância e educação corporativa. In: BAYMA, Fátima 

(Org.). Educação corporativa: desenvolvendo e gerenciando competências. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. p. 22-29. 

 

BAYMA, Fátima; MONTENEGRO, Eraldo. Universidade Corporativa: uma decisão 

estratégica. In: BAYMA, Fátima (Org.). Educação corporativa: desenvolvendo e 

gerenciando competências. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. p. 82-85. 

 

BARBOSA, Rui. Relatório do Ministro da Fazenda. In: ______. Obras completas. Rio 

de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1949. V. 18, 1891, t. 3. 

 

BOHLANDER, George W.; SNELL, Scott; SHERMAN, Arthur. Administração de 

recursos humanos. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003. 

 



 143

BOBBIO, Norberto. O Futuro da democracia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. 

 

BORGES-ANDRADE, Jairo Eduardo. Desenvolvimento de medidas em avaliação e 

treinamento. Estudos de psicologia, Brasília, n. 7, p. 4, jun. 2002. Edição especial. 

 

BRANDÃO, Giselle Reis. Gestão de Pessoas e as universidades corporativas: dois lados 

da mesma moeda? RAE: Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 46, n. 2, 

p. 22-33, abr./jun. 2006. 

 

BRASIL. Decreto nº 966-A, de 7 de novembro de 1890. Cria um Tribunal de Contas 

para o exame, revisão e julgamento dos atos concernentes à receita e despesa da 

República. Coleção de Leis do Brasil, Rio de Janeiro, v. 11, 1890.  

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Brasília, DF: Senado Federal, 1988. 

 

BRASIL. Câmara da Reforma do Estado. Plano diretor da reforma do aparelho do 

Estado. Disponível em:   

<http://www.planalto.gov.br/publi_04/COLECAO/PLANDI.HTM>.  Acesso em: 31 

jul. 2008.  

 

BRASIL. Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998. Modifica o regime e 

dispõe sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes 

políticos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do 

Distrito Federal, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm>. 

Acesso em: 31 jul. 2008. 

 

BRASIL. Lei complementar n° 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 

providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp101.htm>. Acesso em: 31 jul. 

2008. 

 



 144

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS 

E MUNICÍPIOS. PROMOEX: programa de modernização do controle externo. 2002. 

Disponível em: 

<http://www.planejamento.gov.br/pnage/conteudo/promoex/promoex.htm>. Acesso em: 

9 mar. 2008. 

 

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do Estado para a cidadania. São Paulo: 

Editora 34, 1998. 

 

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Reflexões sobre a reforma gerencial brasileira. 

Revista do Serviço Público, Brasília, v. 50, n. 4, p. 5-30. 1999. 

 

CHAISE, Rosa Maria. Escolas de contas e de gestão: será o conhecimento um fator 

para concretização da cidadania fortalecendo a Esfera pública? 2007.Tese (Doutorado 

em Educação) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. 

 

CHANDLER, Alfred Dupont. Introdução a strategy and structure. In: Mc Craw, 

Thomas K. (Org.). Ensaios para uma teoria histórica da grande empresa. Rio de 

Janeiro: Editora Fundação Getulio Vargas, 1998. 

 

DRUCKER, Peter. A nova sociedade das organizações. In: HOWARD, Robert (Org.). 

Aprendizado organizacional. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 

 

DUTRA, Joel Souza. Desenhando programas de desenvolvimento a partir da 

identificação de competências essenciais. In: EBOLI, Marisa. (Coord.). Coletânea 

universidades corporativas: Educação para as empresas do século XXI. São Paulo: 

Editor Adolfo Schmukler, 1999.  

 

DUTRA, Joel Souza. Gestão de pessoas com base em competências. In: DUTRA, Joel 

Souza (Org.). Gestão por competências: um modelo avançado para o gerenciamento 

de pessoas. São Paulo: Editora Gente, 2001. 

 

DUTRA, Joel Souza. Competências: conceitos e instrumentos para a gestão de 

pessoas na empresa moderna. São Paulo: Atlas, 2004. 



 145

EBOLI, Marisa Pereira. Educação corporativa no Brasil: mitos e verdades. São 

Paulo: Gente, 2004. 

 

EBOLI, Marisa Pereira. Educação Corporativa: Panorama e Perspectivas. In: BOOG, 

Gustavo; BOOG, Magdalena. (Org.). Manual de treinamento e desenvolvimento. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. V. 1, p. 57-68. 

 

ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO. Plano diretor da escola 2006/2007. Rio de Janeiro, 2005. 

 

______. Plano anual de formação e capacitação – 2006. Rio de Janeiro, 2005. 

 

______. Plano anual de formação e capacitação – 2007. Rio de Janeiro, 2006. 

 

______. Plano diretor da escola 2008/2011. Rio de Janeiro, 2007. 

 

______. Plano anual de formação e capacitação – 2008. Rio de Janeiro, 2007. 

 

FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (Brasil). 

Educação a distância em organizações públicas: mesa-redonda de pesquisa-ação. 

Brasília: ENAP, 2006. 

 

FIGUEIREDO, Saulo Porfírio. Gestão do conhecimento: estratégias competitivas para 

a criação e mobilização do conhecimento na empresa. Rio de Janeiro: Qualitymark, 

2005. 

 

FUCKS, Hugo; LUCENA, Carlos. Professores e aprendizes na web: a educação na 

era da Internet. Rio de Janeiro: Clube do Futuro, 2000. 

 

GIL, Antonio C. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1991. 

 

GODOY, Arilda S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. RAE: 

Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 35, n. 2, p.57-63, mar./abr. 1995.  

 



 146

GUALAZZI, Eduardo Lobo Botelho. Regime jurídico dos Tribunais de Contas. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1992.  

 

LUCENA, Beto. Novas tecnologias no e-learning: desafios e oportunidades para o 

design. Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e a Distância, São Paulo, v. 2, 

dez. 2003. Disponível em: 

<http://www.abed.org.br/revistacientifica/Revista_PDF_Doc/2003_Novas_Tecnologias

_Beto_Lucena.pdf>. Acesso em: 31 jul. 2008.  

 

MARTINS, Ives Gandra da Silva. Autonomia das cortes de contas: direito 

constitucional interpretado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992.  

MEISTER, Jeanne C. Educação corporativa: a gestão do capital intelectual através das 

universidades corporativas. São Paulo: Makron, 1999. 

 

MILESKI, Helio Saul. O controle da gestão pública. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2003. 

 

NONAKA, Ikujiro. The knowledge-creating company. Harvard Business Review, 

Boston, v. 69, n. 6, p. 96-104, 1991. 

 

PACHECO, Regina Silvia. Escolas de governo: tendências e desafios: ENAP-Brasil em 

perspectiva comparada. Revista do Serviço Público. Brasília, ano 51, n. 2, p. 35-54, 

abr./jun. 2000. 

 

PACHECO, Regina Silvia. Escolas de Governo como centros de excelência em gestão 

pública: a perspectiva da ENAP- Brasil. Revista do Serviço Público, Brasília, ano 53, 

n. 1, p. 77-90, jan./mar. 2002. 

 

RAMOS, David Ricardo Moreira. Universidades corporativas: possibilidades e 

dificuldades de sua implantação – estudo de casos. Rio de Janeiro: FGV, 2001.  

 

RICHARDSON, Roberto J. et al. Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: 

Atlas, 1985. 

 



 147

RIO DE JANEIRO (Estado). Tribunal de Contas. Planejamento estratégico para o 

quadriênio 2004-2007: plano estratégico e plano plurianual. Rio de Janeiro, 2003. 

  

______.  Anteprojeto Escola de Governo e Contas.  Rio de Janeiro: FGV; TCE-RJ; 

2004. 

  

______. Projeto Escola de Contas e Gestão:.  Rio de Janeiro: FGV; TCE-RJ, 2005.   

 

______. Deliberação 231, de 30 de agosto de 2005. Transforma o Instituto Serzedello 

Corrêa - ISE na Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro e aprova seu Regimento Interno, nos termos do art. 102 da Lei Complementar nº 

63, de 1º de agosto de 1990.  Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, ano 32, n. 50, 17 mar. 2006. Parte I-B, p. 9-11. 

 

______. Relatório de atividades: exercício 2005.  Rio de Janeiro, 2006. 

 

______. Planejamento estratégico para o quadriênio 2008-2011: plano estratégico e 

plano plurianual. Rio de Janeiro, 2007. 

   

______. Relatório de atividades: exercício 2006.  Rio de Janeiro, 2007. 

 

______. Relatório de atividades: exercício 2007.  Rio de Janeiro, 2008. 

 

SENGE, Peter M. A quinta disciplina. 13. ed. São Paulo: Editora Nova Cultural, 2002. 

 

SILVA, Artur Adolfo Cotia. O Tribunal de Contas da União na história do Brasil: 

evolução histórica, política e administrativa (1890-1998). In: Prêmio Serzedello 

Corrêa 1998: Monografias Vencedoras. Brasília: TCU. Instituto Serzedello Corrêa, 

1999. 

 

SILVA, Mateus de Oliveira. Gestão de pessoas através do sistema de competências. 

Rio de Janeiro: Qualitymark, 2005. 

 



 148

STEWART, Thomas A. Capital intelectual: a nova vantagem competitiva das 

empresas. 13. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1998. 

 

TEIXEIRA, Andréa. Universidades corporativas x educação corporativa: o 

desenvolvimento do aprendizado contínuo. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001. 

 

TENÓRIO, Fernando Guilherme, Tem razão a administração? Ensaios de teoria 

organizacional e gestão social. 2. ed. Ijuí: UNIJUÍ, 2004. 

 

ULRICH, David. Os campeões de recursos humanos: inovando para obter os 

melhores resultados. São Paulo: Futura, 1998. 

 

VERGARA, Sylvia Constant. Universidade corporativa: a parceria possível entre 

empresa e a universidade tradicional. Revista de Administração Pública, Rio de 

Janeiro, v. 34, n. 5, p. 181-188, set./out. 2000. 

 

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2. ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2001. 

 

ZABOT, João B. M.; SILVA, Luiz Carlos Mello da. Gestão do conhecimento: 

aprendizagem e tecnologia construindo a inteligência coletiva. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

ZAMOT, Fuad. Escola de contas: em busca de inovação gerencial e tecnológica. TCE-

RJ Notícia, Rio de Janeiro, ano 4, n. 40, p. 3, set. 2005. 

 

ZOUAIN, Deborah M. Escolas de governo e escolas de serviço público: limites e 

problemas: estudo de caso da FESP/RJ e FUNDAP/SP. Trabalho apresentado no VIII 

Congreso Internacional del CLAD sobre La Reforma del Estado y de la Administración 

Publica, realizado em outubro de 2003 no Panamá. Disponível em: 

<http://www.clad.org.ve/fulltext/0047444.pdf>. Acesso em 31 jul. 2008. 

  



 149

APÊNDICES 
 

Roteiro de entrevistas 1 
 
Apoio da Cúpula 

1. Você achava necessária a implantação da ECG? 

2. No seu ponto de vista, quais foram os motivos que levaram o TCE-RJ a implantar 

uma universidade corporativa?  

3. O apoio da alta cúpula ao programa de implantação era notório? Como se deu esse 

apoio? 

4. Houve uma coalização entre os gerentes para dar um esforço mínimo de massa nos 

estágios iniciais? 

5. Havia noção de urgência para realização do projeto de implantação da Escola? 

Formar um Sistema de Controle 

6. Foi discutida, nessa etapa, a previsão de incluir um sistema de controle na estrutura 

da ECG? 

Criar uma Visão 

7. Com que perspectiva foi desenvolvida a missão? 

8. Você considera a visão da ECG satisfatória? 

Recomendar o alcance e a estratégia de obtenção de recursos 

 

9. Qual a importância de discutir a perspectiva financeira da ECG 

 

Criar uma organização 

 

10. Quando foi detectada a necessidade de uma nova estrutura para atender os objetivos 

propostos? 

11. Como foi feito o desenho dessa nova estrutura (benchmarking, sugestões, etc.)? 
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Identificar interessados 

12. Por que ampliar a oferta de atividades aos jurisdicionados e a outros membros da 

cadeia de valor? 

Criar produtos e serviços 

13. Com que perspectiva foi discutido o desenvolvimento de macroprodutos e 

macroserviços a serem prestados pela Escola? 

Selecionar parceiros de aprendizagem 

14. Com que perspectiva foi discutido o desenvolvimento de parcerias? 

Esboçar uma estratégia de tecnologia 

15. Quando e como se pensou sobre novas tecnologias de aprendizagem? 

Criar um sistema de avaliação 

16. Foi discutida, nessa etapa, a previsão de incluir um sistema de avaliação para a 

ECG? 

Comunicar... comunicar... comunicar 

17. Com que perspectiva foi discutido o desenvolvimento de canais de comunicação? 
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Roteiro de entrevistas 2 

 
Apoio da cúpula 

1. Você percebe o apoio da alta cúpula às atividades da ECG nos dias de hoje?  

2. Como se dá a participação da alta cúpula? 

Formar um sistema de controle 

3. Qual é o papel do CSE? 

4. O CSE atua de forma efetiva?  

5. Como ocorre o processo de desenvolvimento do PDE e do PAFC? 

6. Como você avalia o PDE e o PAFC? 

7. Como ocorre o processo de desenvolvimento do LENC? 

8. Como você avalia o LENC? O LENC é satisfatório? 

Criar uma visão 

9. Qual é a visão da ECG? 

10. Você considera a visão da ECG satisfatória? 

Recomendar o alcance e a estratégia de obtenção de recursos 
 
11. Haverá cobrança aos clientes sobre serviços prestados?  

12. A UC buscará sua auto-sustentação? 

13. Haverá busca por novas fontes de recursos? 

14. Os valores do orçamento são satisfatórios? 

 
Criar uma organização 
 
15. Os órgãos auxiliares têm se mostrado eficientes para cumprir os objetivos propostos 

à ECG? 

16. A ECG tem autonomia para descentralizar ações? 

 

Identificar interessados 
 
17.  A idéia de ter também, no campo de atuação da ECG, os clientes, os fornecedores, a 

comunidade, os Organismos de financiamento da área pública, os agentes políticos; 
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o Legislativo, o Ministério Público e o Judiciário, bem como o terceiro setor, lhe 

parece interessante? 

 

Criar produtos e serviços 
 
18. Os produtos e serviços atuais são suficientes para atingir os objetivos da Escola? Se 

não, quais seriam? 

 
Selecionar parceiros de aprendizagem 
 
19. Como são analisadas as necessidades e acertadas as parcerias? 

 
Esboçar uma estratégia de tecnologia 

 
20. A tecnologia é adequada às necessidades do aluno? 

21. Há possibilidade de novos cursos no e-learning? 

22. E outras tecnologias? 

 
Criar um Sistema de Avaliação 
 
23. O sistema de avaliação atual da ECG é capaz de avaliar a eficácia (ou ineficácia) de 

um treinamento e, principalmente, as suas causas, de forma a permitir que novas 

melhorias possam ser feitas no processo? 

 
Comunicar... comunicar... comunicar 
 
24. Como os membros do conselho têm divulgado a universidade corporativa? 

25. Existe um posicionamento claro sobre a UC na mente do usuário, comunicado por 

meio de veículos marcantes de comunicação, ou está em vias de ser criado?  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: DELIBERAÇÃO Nº 231 
 

Transforma o Instituto Serzedello Corrêa - 
ISE na Escola de Contas e Gestão do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro e aprova seu regimento interno, 
nos termos do art. 102 Lei Complementar 
nº 63, de 1º de agosto de 1990.  

 
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO , no uso de suas atribuições legais 
e,  
 
CONSIDERANDO o estabelecido no art. 102 da Lei Complementar nº 63, de 1º de agosto de 1990, em 
especial, no seu parágrafo único, que atribui ao Tribunal de Contas a competência para regulamentar, em 
ato próprio, a organização, as atribuições e as normas de funcionamento do ISE;  
 
CONSIDERANDO as disposições do art. 38 da Lei Estadual nº 4.577, de 12 de julho de 2005, que 
autoriza a transformação do ISE em entidade designada Escola de Contas;  
 
CONSIDERANDO que a referida transformação se dará sem aumento de despesa,  
 
DELIBERA :  
 
Art. 1º - Fica o Instituto Serzedello Corrêa transformado na Escola de Contas e Gestão do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janeiro - ECG/TCE-RJ, órgão autônomo vinculado à Presidência do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio de Janeiro.  
 
Parágrafo único - A autonomia da ECG/TCE-RJ é caracterizada pelos seguintes atributos:  
 
I - Unidade orçamentária independente;  
II - Inscrição no CNPJ;  
III - Receitas próprias decorrentes de suas atividades e das multas aplicadas pelo Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro a seus jurisdicionados, além das dotações orçamentárias que lhe forem 
atribuídas.  
 
Art. 2º - É aprovado o Regimento Interno da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro - ECG/TCE-RJ, cujo inteiro teor se publica no anexo a esta Deliberação.  
 
Art. 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação.  
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.  
 
Sala das Sessões, 30 de agosto de 2005.  
 
 

JOSÉ GOMES GRACIOSA 
Presidente 
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REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
TÍTULO I - Das Disposições Preliminares  
 
Art. 1º - A Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - ECG/TCE-RJ, 
órgão autônomo vinculado à presidência do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 
transformado por autorização do art. 38 da Lei nº 4.577, de 12 de julho de 2005, destina-se, a promover 
ensino e pesquisa na área de gestão pública, voltados para o desenvolvimento e a difusão de 
conhecimento, modelos e metodologias comprometidas com inovação, transparência, responsabilização, 
melhoria do desempenho e do controle governamental, em consonância com as expectativas e 
necessidades da sociedade.  
 
Art. 2º - Cabe à Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, dentre 
outras ações:  
I - promover formação, reciclagem profissional, aperfeiçoamento e especialização dos quadros da 
administração pública e demais agentes interessados;  
II - desenvolver programas com conteúdo básico voltado para o aprimoramento das atividades 
profissionais e técnicas, e para a difusão de competências comportamentais, de gestão pública e do 
macro-contexto, a fim de assegurar o atendimento das necessidades do TCE-RJ, bem como das esferas 
municipal e estadual;  
III - organizar e administrar a realização de cursos de curta duração e média, para a divulgação de temas 
específicos; cursos de aperfeiçoamento ou atualização, para transmitir conceitos, práticas operacionais, 
ferramentas de gestão e controle; cursos customizados, para atender demandas específicas; cursos de 
graduação, pós-graduação lato sensu e stricto sensu voltados para formação, aperfeiçoamento e 
especialização profissional na área de administração pública;  
IV - promover inovação da gestão pública através da geração e disseminação do conhecimento nas 
diversas áreas de governo;  
V - atualizar, reciclar e ensinar novas tecnologias que favoreçam a excelência no exercício do controle 
externo;  
VI - incentivar a produção científica em matérias de interesse da administração pública, bem como 
realizar estudos, análises e pesquisas técnicas e científicas relacionadas aos temas de gestão pública;  
VII - fomentar e promover a criação, publicação, divulgação e organização de trabalhos produzidos pelos 
alunos e professores da Escola e pelos servidores do Tribunal de Contas; VIII - promover e organizar 
conferências, simpósios, seminários, palestras sobre questões relacionadas com as técnicas de controle da 
administração pública e outros temas relevantes da gestão pública;  
IX - organizar e administrar a biblioteca e o centro de documentação, nacional e internacional, sobre 
doutrina, técnica e legislação pertinentes ao controle e questões correlatas;  
X - organizar e editar a Revista do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e sua divulgação, sob 
a supervisão do Presidente do Tribunal;  
XI - coordenar e executar todas as tarefas com vistas à proposição das Súmulas de Jurisprudência do 
TCE-RJ e sua revisão;  
XII - promover disseminação do conhecimento e da prática acumulada da Instituição Tribunal de Contas;  
XIII - dinamizar e integrar o trabalho cooperativo e colaborativo com outras instituições de ensino e 
pesquisa, visando estruturar-se como uma organização em rede;  
XIV - outras atribuições de interesse do Tribunal.  
Parágrafo único - As ações da Escola de Contas e Gestão serão norteadas segundo os seguintes princípios 
gerais:  
I - gestão por competências;  
II - educação continuada;  
III - organização que aprende;  
IV - democratização do conhecimento.  
 
TÍTULO II - Da Organização  
 
CAPÍTULO I - DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL   
 
Art. 3º - São órgãos da Escola de Contas e Gestão:  
I - Conselho Superior da Escola;  
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II - os órgãos auxiliares.  
 
Art. 4º - Os órgãos auxiliares criados para atender às atividades de apoio técnico e administrativo à Escola 
de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, terão sua estrutura orgânica e 
operacional fixada por Resolução do Plenário.  
 
CAPÍTULO II - DO CONSELHO SUPERIOR DA ESCOLA – CSE  
  
Art. 5º - O Conselho Superior da Escola é o órgão deliberativo superior, composto pelos Conselheiros do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.  
§ 1º - O Conselho Superior da Escola será presidido pelo Conselheiro Presidente do TCE-RJ.  
§ 2º - Nos impedimentos temporários e ausências do Presidente, o Conselho Superior da Escola será 
presidido pelo Conselheiro Vice-Presidente do TCE-RJ.  
Art. 6º - O Conselho Superior da Escola reunir-se-á:  
I - ordinariamente, duas vezes por semestre, por convocação do Presidente, feita com antecedência 
mínima de 48 (quarenta e oito horas) e com indicação de pauta.  
II - extraordinariamente, mediante convocação do Presidente, por iniciativa deste ou de 1/3 (um terço) 
dos membros, sempre com indicação do motivo da reunião e com antecedência mínima de 72 (setenta e 
duas) horas.  
§ 1º - As reuniões do Conselho Superior da Escola realizar-se-ão, em todos os casos, com a presença da 
maioria de seus membros, sendo as decisões tomadas sempre pela maioria simples dos conselheiros 
presentes.  
§ 2º - O Presidente do Conselho Superior da Escola, além do voto normal, terá, no caso de empate nas 
deliberações, voto de qualidade.  
§ 3º - As sessões solenes do Conselho Superior da Escola realizar-se-ão com qualquer número de seus 
membros.  
§ 4º - As reuniões serão secretariadas pelo Diretor-Geral da Escola.  
 
Art. 7º - Compete ao Conselho Superior da Escola:  
I - aprovar o Regimento Interno da Escola, bem como suas alterações;  
II - aprovar o Plano Diretor da Escola;  
III - aprovar o Plano Anual de Formação e Capacitação da Escola;  
IV - deliberar sobre o desempenho da Escola, bem como aprovar diretrizes e normas sobre o assunto;  
V - decidir quanto à concessão de títulos honoríficos;  
VI - aprovar propostas de diretrizes orçamentárias e orçamento anual;  
VII - encaminhar as informações necessárias à prestação de contas da Escola;  
VIII - deliberar sobre os casos omissos deste Regimento.  
 
Art. 8º - Compete ao Presidente do Conselho Superior da Escola:  
I - fazer cumprir o presente Regimento Interno e as decisões do Conselho Superior da Escola, baixando 
atos e resoluções pertinentes;  
II - convocar e presidir as reuniões do Conselho Superior da Escola;  
III - submeter ao Conselho Superior da Escola o Plano Diretor da Escola e o Plano Anual de Formação e 
Capacitação da Escola, as propostas de alterações do Regimento Interno, as propostas de diretrizes 
orçamentárias e a proposta orçamentária anual, os relatórios de atividades, bem como as informações 
necessárias à prestação de contas da Escola;  
IV - representar a Escola perante a administração pública e a sociedade civil;  
V - designar e nomear o Diretor-Geral da Escola;  
VI - acompanhar, fiscalizar e orientar as ações a cargo do Diretor-Geral;  
VII - prover, designar e nomear quadro de pessoal da Escola;  
VIII - aprovar as indicações para o quadro de docentes da Escola;  
IX - prover a Escola de todos os recursos necessários à implementação dos programas de formação, de 
capacitação, de desenvolvimento profissional e de divulgação institucional; X - conceder e assinar 
diplomas e certificados;  
XI - decidir sobre a participação do servidor do TCE-RJ em atividades externas de capacitação;  
XII - expedir atos e instruções normativas, regulamentando os serviços desenvolvidos no âmbito da 
Escola.  
 
TÍTULO III - Das Normas para as Ações de Formação e Capacitação  
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CAPÍTULO I  - DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS   
 
Art. 9º - Para os fins previstos nesta norma, consideram-se ações de formação e capacitação cursos de 
qualquer natureza, quer presenciais, quer à distância, em serviço, grupos formais de estudo, intercâmbios, 
seminários, congressos e outras atividades afins indispensáveis à atualização profissional e ao 
desenvolvimento do servidor, que se coadunem com as necessidades institucionais do Tribunal.  
 
Art. 10 - As ações de formação e capacitação obedecem aos seguintes princípios:  
I - vinculação à missão institucional e às estratégias do Tribunal;  
II - eqüidade de oportunidades de desenvolvimento profissional;  
III - incentivo ao autodesenvolvimento e ao desenvolvimento profissional contínuo;  
IV - disseminação de conhecimentos visando ao aperfeiçoamento profissional e institucional;  
V - comprometimento da chefia com o processo de desenvolvimento do servidor;  
VI - avaliação das ações de formação e capacitação com base em indicadores de desempenho;  
VII - busca da melhoria e inovação dos processos educacionais;  
VIII - estímulo à pesquisa voltada para a inovação de serviços;  
IX - estabelecimento de parcerias, convênios e instrumentos afins.  

 
Art. 11 - As ações de formação e capacitação poderão ter custo compartilhado com outros órgãos e 
entidades, públicos ou privados, de acordo com o previsto em instrumento próprio e nas normas e 
legislação vigentes.  
 
Art. 12 - Na eventual impossibilidade do atendimento da ação de formação e capacitação com recursos 
materiais, instrucionais ou didáticos próprios, cabe à Escola verificar as alternativas de realização junto a 
outras entidades aptas à prestação do serviço.  
 
CAPÍTULO II - DOS PLANOS E PROGRAMAS   
 

Art. 13 - Os planos e programas referentes às ações de formação e capacitação, serão elaborados pela 
Escola e submetidos à aprovação do Conselho Superior.  

§ 1º - O Plano Diretor da Escola - PDE, cuja abrangência coincidirá com o Plano Plurianual do TCE-RJ, 
fixará as diretrizes e programas que nortearão as ações de formação e capacitação no âmbito da Escola.  

§ 2º - O Plano Anual de Formação e Capacitação - PAFC será o desdobramento do PDE e sintetizará 
todos os programas e respectivas ações a serem desenvolvidas ao longo do ano.  

Art. 14 - Fica estabelecido na Escola o Cronograma de Atividades de Formação e Capacitação, com a 
finalidade de incrementar as ações voltadas para a formação, a qualificação e para o aperfeiçoamento dos 
servidores nas áreas de conhecimento relacionadas à missão do TCE-RJ.  

§ 1º - As atividades de formação e capacitação referidas no caput serão desenvolvidas, especialmente, por 
intermédio dos programas e subprogramas descritos a seguir:  
I - programas de Formação com os seguintes subprogramas:  
a) subprograma de Graduação nas áreas de contas e gestão;  
b) subprograma de Pós-Graduação nas áreas de controle, fiscalização, planejamento, finanças públicas, 
gestão de pessoas, gestão de organizações públicas, administração pública, direito, gestão ambiental e 
outras que se fizerem necessárias;  
c) subprograma de Formação e Desenvolvimento de Gestores visando o aperfeiçoamento em novos 
métodos e sistemas de gestão pública, objetivando desenvolver o servidor para funções de chefia e 
assessoramento em escalões superiores;  
d) subprograma de formação técnica específica, dirigido a candidatos aprovados em concurso público e 
recém-admitidos pelo Tribunal.  
 
II - programa de capacitação, com os seguintes subprogramas:  
a) subprograma de Desenvolvimento Profissional, visando preparar o servidor para exercer, em momento 
futuro, funções mais complexas e abrangentes do que as que atualmente desempenha;  
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b) subprograma de Desenvolvimento Gerencial para o exercício das funções de chefia e direção, 
envolvendo práticas gerenciais;  
c) subprograma de Formação e Desenvolvimento de Equipes, voltado para todos os setores;  
d) subprograma de Capacitação Técnica Setorial, visando a busca do melhor desempenho do servidor no 
exercício de seu cargo ou de sua função, voltado para as áreas-meio;  
e) subprograma de Capacitação Técnica Específica nas áreas de licitações e contratos, controle interno, 
orçamento, planejamento e prestação de contas, voltado para a área-fim;  
f) subprograma de Capacitação Instrumental envolvendo informática, gramática e redação, entre outros;  
g) subprograma de Capacitação e Atualização do Corpo Docente da Escola.  
§ 2º - Os programas serão detalhados de forma a especificar, principalmente, os objetivos, os conteúdos, 
os períodos e os locais de realização, as cargas horárias, os docentes e as metodologias a serem utilizadas.  
§ 3º - No caso de superveniência de legislação, inovações na Administração Pública ou publicação de 
decisões tomadas pelo Poder Judiciário ou pelo TCE-RJ, a Escola adotará, quando couber, as medidas 
necessárias à realização das ações de capacitação, tais como palestras, cursos, simpósios e seminários.  
§ 4º - A programação poderá ser alterada em função de necessidades prioritárias que surgirem no decorrer 
do exercício.  
 
CAPÍTULO III - DO LEVANTAMENTO DAS EXPECTATIVAS E N ECESSIDADES DE 
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO   
 
Art. 15 - O Levantamento das Expectativas e Necessidades de Formação e Capacitação - LENC dos 
órgãos do Tribunal e dos órgãos e entidades jurisdicionados ocorrerá no segundo semestre de cada ano e 
será coordenado pela Escola a fim de fundamentar a elaboração do Plano Anual de Formação e 
Capacitação - PAFC para o exercício seguinte. Parágrafo único - O LENC poderá ser realizado por meio 
de instrumentos tais como questionários, pesquisas, entrevistas, reuniões e outras técnicas que, a critério 
da Escola, permitam fazer um diagnóstico das demandas relativas às expectativas e necessidades de 
formação e capacitação, com foco nas competências pessoais, técnicas e organizacionais.  
 
Art. 16 - A participação e o comprometimento das chefias na realização do LENC são indispensáveis para 
o correto diagnóstico das atividades atuais e futuras dos órgãos internos e dos órgãos jurisdicionados e 
das ações de formação e capacitação necessárias à sua execução.  
Parágrafo único - Cabe às chefias imediatas, independentemente da aplicação de outros métodos de 
levantamento das expectativas e necessidades de formação e capacitação, analisar as carências dos 
servidores subordinados, a partir da observação dos seus desempenhos no exercício das competências que 
lhe são destinadas, considerando, especialmente, o cumprimento de metas, as necessidades futuras do 
órgão e a aplicação de novos métodos e tecnologias de trabalho.  
 
Art. 17 - A Escola receberá as informações do LENC e consolidará os dados relacionando as expectativas 
e necessidades identificadas.  
 
CAPÍTULO IV - DAS NORMAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVI DOR EM ATIVIDADES 
DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO   
 
SEÇÃO I - Das Definições  
 
Art. 18 - Para os fins desta norma, as atividades de capacitação definem-se em:  
I - internas, quando realizadas total ou parcialmente pela Escola;  
II - externas, quando realizadas totalmente por outros órgãos e entidades.  
 
Art. 19 - Quanto à duração, as atividades de formação e capacitação classificam-se em:  
I - curta duração: até 60 horas;  
II - média duração: entre 60 horas e 170 horas;  
III - longa duração: mínimo de 180 horas.  
 
SEÇÃO II - Das Normas Gerais  
 
Art. 20 - Podem participar dos cursos de formação e capacitação os servidores deste Tribunal e dos 
órgãos e entidades jurisdicionados e, quando autorizados pelo Presidente, os servidores de órgãos e 
entidades não-jurisdicionados.  
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Parágrafo único - Os servidores podem ser do quadro permanente, requisitados ou ocupantes 
exclusivamente de cargo em comissão.  
 
Art. 21 - A Escola divulgará a partir do mês de dezembro de cada ano o calendário de atividades previstas 
para o exercício seguinte, de modo a garantir ampla informação aos interessados.  
 
Art. 22 - A participação em atividades internas de formação e capacitação, de curta, média ou longa 
duração, dar-se-á segundo requisitos e procedimentos estabelecidos nesta norma, obedecidas, ainda, as 
demais exigências divulgadas pela Escola, em cada caso.  
§ 1º - Uma vez efetuada a inscrição, qualquer desistência de participação deverá ser comunicada à Escola 
com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, se ainda não iniciada a atividade, ou de imediato, caso se 
inicie em período de tempo inferior ou se encontre em andamento.  
§ 2º - Caso ocorra impedimento à participação em curso de longa duração, o servidor deverá apresentar à 
Escola justificativa formal da sua desistência com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis do início 
da atividade.  
§ 3º - A desistência fora das hipóteses permitidas nos §§1º e 2º deste artigo implicará na proibição de 
participação de quaisquer outros cursos e atividades da Escola de Contas, no prazo de um ano, sem 
prejuízo do ressarcimento de eventuais despesas realizadas pela Escola de Contas, ressalvado o que 
dispõe o parágrafo único do art. 28 desta norma.  
 
Art. 23 - A participação em atividades externas de formação e capacitação de curta, média ou longa 
duração, dar-se-á segundo requisitos e procedimentos estabelecidos nesta norma, obedecidas, ainda, as 
demais exigências previstas pela entidade promotora.  
 
SEÇÃO III - Das Normas Específicas para Participação do Servidor do TCE-RJ  
 
Art. 24 - A decisão quanto à participação do servidor do TCE-RJ em atividades internas de formação e 
capacitação é de competência das chefias imediatas, por delegação dos titulares dos órgãos da 
Presidência, pelas chefias de gabinete dos órgãos vinculados à Presidência ou pelos titulares dos órgãos 
executivos de primeiro nível, conforme a subordinação de cada setor onde atue o servidor.  
 
Art. 25 - A competência para decidir sobre a participação do servidor do TCE-RJ em atividades externas 
de capacitação é do Presidente.  

 
Art. 26 - A solicitação, de iniciativa do servidor do TCE-RJ interessado em participar de atividade externa 
de formação e capacitação, deve ser formalmente remetida pelo chefe imediato ao Diretor Geral com 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis do início da atividade, com a devida anuência do titular do 
órgão da Presidência, da chefia de gabinete do órgão vinculado à Presidência ou do titular do órgão 
executivo de primeiro nível, conforme a subordinação de cada setor onde atue o servidor, fazendo-se 
acompanhar de justificativa que demonstre a pertinência da participação e de documentos, tais como 
prospectos, folhetos e páginas impressas da internet, nos quais possam ser verificados os períodos e locais 
de realização, os requisitos e procedimentos para participação e os custos envolvidos.  
§ 1º - No caso de atividade que implique necessidade de pagamento de diárias e passagens, o prazo 
referido no caput deverá ser acrescido em 5 (cinco) dias úteis.  
§ 2º - Caso o servidor receba auxílio financeiro da entidade promotora ou de qualquer outra fonte, esse 
valor deverá ser informado pelo interessado no instrumento de solicitação.  
§ 3º - Na hipótese do § 2º do presente artigo em que o Tribunal esteja efetuando o pagamento integral das 
despesas referentes ao curso ou atividade será providenciado o desconto do valor referente ao auxílio 
financeiro nas despesas cobertas pelo Tribunal.  
§ 4º - Cabe à Escola efetuar a análise prévia da solicitação e encaminhá-la ao Presidente para decisão.  

 
Art. 27 – A fim de subsidiar a análise prévia efetuada nos termos do § 4º do art. 26, no caso de atividade 
externa de longa duração, é requisito de habilitação do servidor a apresentação à Escola, de anteprojeto no 
qual se especificará o estudo a ser desenvolvido e sua aplicabilidade para o Tribunal.  

 
Art. 28 - Na hipótese em que o servidor descumpra quaisquer das exigências previstas nesta norma, 
relativas à sua participação em atividade de capacitação, ou dela seja compulsoriamente desligado, a 
Escola encaminhará o assunto à apreciação da Presidência, que, se entender ser o caso, poderá determinar 
a instauração de sindicância prévia ou de processo administrativo-disciplinar visando a apuração do 
ocorrido.  
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Parágrafo único - Entre outros motivos razoáveis, devidamente comprovados, o servidor está isento das 
sanções previstas no parágrafo anterior caso necessite interromper a atividade de capacitação para 
tratamento de saúde ou por doença em pessoa da família, devidamente comprovada por laudo médico, ou 
por necessidade urgente de serviço subscrita pela chefia imediata e endossada pelo titular do órgão da 
Presidência, da chefia de gabinete do órgão vinculado à Presidência ou do titular do órgão executivo de 
primeiro nível, conforme a subordinação de cada setor onde atue o servidor. Em ambos os casos, o 
servidor deverá comunicar formalmente à Escola no prazo máximo de 4 (quatro) dias úteis após a 
interrupção da participação.  
 
 
SEÇÃO IV - Das Normas Específicas para Participação do Servidor de Órgão Jurisdicionado e 
Não-Jurisdicionado  
 
Art. 29 - Aos servidores dos órgãos jurisdicionados e não-jurisdicionados participantes de atividades de 
capacitação internas ou externas, aplicam-se analogamente, no que couber, as normas previstas para os 
servidores do TCE-RJ.  
 
SEÇÃO V - Das Normas Específicas para Cursos de Pós-Graduação  
 
Art. 30 - Os cursos de pós-graduação realizados pelo Tribunal, serão desenvolvidos com objetivos e 
características previamente definidos por meio de contratos, convênios e instrumentos afins, celebrados 
com instituições devidamente credenciadas a ministrá-los, por órgão deste Tribunal que porventura venha 
a ter tal competência, ou mediante custeio da participação individual do servidor em cursos oferecidos no 
meio acadêmico, guardando, sempre, a observância aos princípios estabelecidos no art. 10 desta norma.  
§ 1º - A realização de cursos de pós-graduação será formalizada mediante projeto que acompanhará o 
pedido de autorização a ser submetido ao Presidente.  
§ 2º - O atendimento à solicitação de iniciativa do servidor para custeio de sua participação em curso 
externo de pós-graduação, está condicionado ao previsto no art. 33 desta norma.  
§ 3º - A critério do Presidente, poderão participar dos cursos de pós-graduação realizados por este 
Tribunal os servidores dos órgãos jurisdicionados, e, ainda, mediante o estabelecimento de convênio, os 
servidores de órgãos não-jurisdicionados.  
 
Art. 31 - Para garantir e preservar o investimento na qualificação do quadro permanente, na hipótese de 
realização de curso interno de pós-graduação, os requisitados e os ocupantes exclusivamente de cargo 
comissionado preencherão, no máximo, 20% (vinte por cento) do total de vagas.  
Parágrafo único - Se ocorrer número fracionado na distribuição de vagas, o arredondamento se dará 
favoravelmente ao quadro permanente.  
 
SEÇÃO VI - Das Obrigações do Servidor Participante de Atividade de Formação e Capacitação  
 
Art. 32 - O servidor participante das atividades de capacitação tem como deveres:  
I - zelo pela ética;  
II - assiduidade e pontualidade;  
III - realização das tarefas determinadas com empenho e responsabilidade;  
IV - contribuição aos debates ocorridos;  
V - aprovação nas avaliações aplicadas;  
VI - avaliação criteriosa da atividade.  
Parágrafo único - A Escola comunicará de imediato, às chefias dos servidores participantes, a ocorrência 
de quaisquer fatos que tenham interferido no seu aproveitamento, como falta de assiduidade, indisciplina 
ou desinteresse, sujeitando-se, ainda, o servidor, ao previsto no art. 28.  
 
Art. 33 - O servidor que participar de atividades de formação e capacitação às expensas do Tribunal, 
deverá, após a atividade, em articulação com a Escola, repassar, se solicitado, os conhecimentos 
adquiridos aos servidores que atuem nas áreas com afinidade aos temas estudados, inclusive material 
didático, caso não haja impedimento legal para a reprodução.  
 
Art. 34 - O servidor deve apresentar à Escola no prazo de até 60 (sessenta) dias após o término da 
atividade externa, diploma ou certificado e comprovante de aproveitamento, quando couber, ou 
declaração de participação, emitidos pela entidade promotora.  
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Parágrafo único - O prazo estabelecido no caput pode ser prorrogado mediante comprovação de atraso na 
emissão dos documentos por parte da entidade promotora.  
 
Art. 35 - É responsabilidade do participante em cursos externos de pós-graduação lato sensu e stricto 
sensu encaminhar à Escola, ao final de cada semestre, declaração da entidade promotora do curso 
contendo disciplinas cursadas, créditos obtidos, menções, freqüência e justificativa para o caso de haver 
disciplina não cursada ou substituída.  
 
Art.36 - Ao término de atividade externa de longa duração, aí incluídos os cursos externos de pós-
graduação lato sensu e stricto sensu, o servidor que tiver apresentado trabalhos de conclusão de curso, tais 
como monografias ou teses, deverá, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do prazo final 
concedido pela instituição promotora da atividade, entregar uma cópia à Escola para documentação e 
composição do acervo da Biblioteca.  
Parágrafo único - Para os fins do caput, quando se tratar de atividade interna de longa duração, cabe à 
Escola providenciar o fornecimento das cópias dos trabalhos de conclusão de curso.  
 
CAPÍTULO VI - DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕ ES DE FORMAÇÃO E 
CAPACITAÇÃO  

 
Art. 37 - Cabe à Escola acompanhar as atividades de formação e capacitação, definindo, entre outros:  
I - o aspectos a serem acompanhados e avaliados;  
II - a técnicas, os instrumentos e a periodicidade de avaliação;  
III - aforma de apresentação dos resultados de avaliação;  
IV - o resultados da formação ou da capacitação sobre o participante e o impacto no ambiente de trabalho.  
 
Art. 38 - Para o acompanhamento poderão ser utilizados, entre outros:  
I - questionários e pesquisas;  
II - reuniões e entrevistas;  
III - relatórios de participantes, professores e coordenadores;  
IV - registros de incidentes, reclamações, sugestões e comentários.  
 
Art. 39 - Com a finalidade de avaliar a execução e os resultados das atividades de formação e capacitação 
desenvolvidas no ano, ao final do exercício, a Escola elaborará relatório para o Presidente cujos principais 
objetivos são:  
I - verificar se os objetivos e as metas pretendidos foram atingidos;  
II - identificar resultados não previstos, desejáveis e não desejáveis;  
III - propor correções no planejamento e na execução das atividades do ano seguinte;  
IV - analisar o desempenho dos docentes internos, bem como de profissionais e entidades eventualmente 
contratados;  
V - propor medidas para o aperfeiçoamento de suas ações;  
VI - subsidiar a elaboração do PAFC para o exercício seguinte.  
Parágrafo único - Adicionalmente ao relatório previsto no caput, a Escola deverá elaborar relatórios 
trimestrais de suas atividades para integrá-las aos relatórios que o TCE-RJ apresenta trimestralmente à 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ.  
 
CAPÍTULO VII - DA EXPEDIÇÃO E REGISTRO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS E DO 
CONTROLE DO CADASTRO DAS ATIVIDADES  
 
Art. 40 - Para documentar as ações de formação e capacitação, cabe à Escola organizar e manter 
atualizado o cadastro dos participantes bem como dos professores e dos órgãos e entidades participantes.  
 
Art. 41 - Compete à Escola a emissão dos certificados de freqüência e aproveitamento relativos a toda 
atividade de capacitação realizada total ou parcialmente pelo TCE-RJ.  
Parágrafo único - Excepcionalmente, mediante prévia autorização do Presidente, os certificados poderão 
ser emitidos por profissional ou entidade contratado para ministrar atividade de capacitação, 
especificamente para a atividade que deu causa à contratação.  

 
Art. 42 - Farão jus ao recebimento do certificado os participantes que:  
I - tiverem freqüência mínima, de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total da atividade de 
capacitação;  
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II - obtiverem nota igual ou superior ao grau 6,0 (seis) nas atividades em que se exija verificação do 
aproveitamento.  
Parágrafo único - Depois de preenchidos e assinados, os certificados deverão ser registrados pela Escola.  
 
Art. 43 - Os diplomas referentes aos Cursos de Pós-Graduação lato sensu e stricto sensu serão emitidos 
pela Instituição de Ensino conveniada ou contratada para realizar o curso.  
§ 1º - Os critérios de aproveitamento e freqüência serão definidos para cada curso, pela Instituição de 
Ensino que o ministra.  
§ 2º - O registro dos diplomas fica a cargo da Instituição de Ensino, que ofereceu o curso, e seguirá as 
formalidades estabelecidas pela legislação vigente.  
 
Art. 44 - Será concedida certificação aos professores que ministrarem cursos de formação ou de 
capacitação, realizados pelo TCE-RJ.  

 
Art. 45 - Ao final de cada exercício, a Escola remeterá à Coordenadoria de Recursos Humanos listagem 
dos servidores do TCE-RJ e dos integrantes do Corpo Docente participantes das atividades de formação e 
capacitação, acompanhada, quando couber, da cópia dos correspondentes certificados ou diplomas, para 
anotação na pasta de assentamentos funcionais.  
Parágrafo único - As anotações serão consideradas na progressão funcional do servidor, nos termos do 
que for definido em ato próprio.  
 
CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS DAS NORMAS P ARA AS AÇÕES DE 
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO   
 
Art. 46 - O período de afastamento para participação em atividade de formação ou capacitação é 
considerado como de efetivo exercício, salvo em caso de interrupção injustificada da atividade pelo 
servidor ou de seu desligamento compulsório, conforme vier a ser apurado em regular processo 
administrativo-disciplinar e decidido a critério da Presidência, observados o contraditório e a ampla 
defesa.  
 
Art. 47 - O trabalho de conclusão de curso, produzido em atividade de formação ou capacitação interna 
ou externa, poderá ser utilizado e divulgado por este Tribunal mediante prévia autorização manifesta em 
termo específico assinado pelo seu autor.  
§ 1º - Na divulgação do trabalho, será expressamente consignada sua autoria.  
§ 2º - Em nenhuma hipótese serão realizadas modificações no conteúdo e forma do trabalho sem a 
anuência prévia e expressa do seu autor.  
 
Art. 48 - Os casos omissos, bem como as dúvidas surgidas na aplicação deste Regimento relativamente às 
normas para as ações de formação e capacitação, serão dirimidos pelo Conselho Superior da Escola.  
 
TÍTULO IV - Do Corpo Docente  
 
Art. 49 - O Corpo Docente da Escola será formado por profissionais do TCE, devidamente habilitados, 
sem prejuízo das funções que exercem e por profissionais externos com reconhecida experiência de 
docência e notório saber na respectiva área de atuação.  
 
Art. 50 - Os profissionais externos serão recrutados, selecionados e avaliados através de normas próprias 
a serem aprovadas pelo Conselho Superior da Escola.  
 
Art. 51 - A Escola, no 4º trimestre de cada exercício, abrirá inscrições para o cadastramento de servidores 
interessados em desempenhar a atividade de docente interno em atividades de formação e capacitação, 
com vista à composição de seu Corpo Docente.  
 
Art. 52 - O processo de seleção dos docentes compreenderá as etapas de recrutamento, recebimento das 
inscrições, avaliação dos candidatos, cadastramento dos servidores selecionados e divulgação dos 
resultados.  
 
Art. 53 - A abertura do processo seletivo será marcada por ampla divulgação nos veículos de 
comunicação interna.  
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Parágrafo único - O processo seletivo poderá ser dispensado, em caráter excepcional, quando ficar 
demonstrada a inviabilidade de sua realização.  
 
Art. 54 - Poderão cadastrar-se como docentes internos todos os servidores do Tribunal pertencentes ao 
Quadro Permanente, bem como os requisitados e os ocupantes exclusivamente de cargos comissionados.  
 
Art. 55 - A etapa de avaliação objetiva verificará se os candidatos têm habilitação para as disciplinas 
especificadas no ato da inscrição, a partir de critérios que reflitam a formação, a produção acadêmica e a 
experiência profissional.  
 
§ 1º - Os critérios a que se refere o caput são específicos de cada disciplina e deverão constar do 
instrumento de abertura do processo seletivo.  
 
§ 2º - Os professores considerados habilitados passarão a integrar o Corpo Docente da Escola e serão 
classificados conforme os critérios previstos no caput, fazendo jus a remuneração a ser estabelecida por 
ato próprio do Presidente do Conselho Superior.  
 
Art. 56 - A convocação de docentes integrantes do cadastro observará aos seguintes princípios:  
 
I - aprovação no processo seletivo mencionado no art. 50 e 51 desta norma;  
II - desempenho em atividades realizadas pela Escola em que tenha atuado como docente, conforme 
apurado em avaliações próprias;  
III - alternância.  
 
§ 1º - Para os fins do inciso II, após a realização de cada atividade de formação ou capacitação, o docente 
interno será avaliado pelos participantes de acordo com critérios técnicos estabelecidos pela Escola.  
§ 2º - Serão requisitados, preferencialmente, os professores melhor avaliados por seus desempenhos nas 
atividades docentes anteriormente realizadas pela Escola.  
 
Art. 57 - O servidor requisitado para ministrar curso na Escola, deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias 
antes do início da atividade, declaração de sua liberação subscrita pela chefia imediata e endossada pelo 
titular do órgão da Presidência, da chefia de gabinete do órgão vinculado à Presidência ou do titular do 
órgão executivo de primeiro nível, conforme a subordinação de cada setor onde atue o servidor.  
 
Art. 58 - O prazo previsto no artigo anterior poderá ser desconsiderado na ocorrência das seguintes 
situações:  
I - prazo insuficiente entre a concepção e a efetiva realização da atividade;  
II - motivo relevante, formalmente justificado, que obrigue a substituição de docente previamente 
requisitado.  
 
Art. 59 - O docente interno deverá participar juntamente com a Escola na elaboração do programa do 
curso, onde será especificado:  
I - objetivos a serem atingidos;  
II - conteúdo programático significativo e atual;  
III - metodologia de ensino voltada para situações práticas;  
IV - critérios para avaliação de aprendizagem, quando for o caso;  
V - material didático e recursos necessários;  
VI - total de horas-aula;  
VII - pré-requisitos, quando for o caso;  
VIII - número máximo de participantes por turma;  
IX - outras informações que julgar necessárias.  
 
Art. 60 - O docente interno que, injustificadamente, faltar ou desistir de ministrar curso já divulgado, 
perderá o credenciamento para o desempenho dessa atividade pelo prazo de 2 (dois) anos.  

Parágrafo único - A decisão de perda do credenciamento compete ao Diretor Geral, tomada em 
regular processo administrativo, no qual será assegurada a ampla defesa e o contraditório.  

 
TÍTULO V - Do Patrimônio, Rendimentos e Regime Financeiro  
 
CAPÍTULO I  - DO PATRIMÔNIO   
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Art. 61 - Constituem patrimônio da Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro além dos bens e direitos pertencentes ao extinto Instituto Serzedello Corrêa - ISE, os bens doados 
à entidade ou por ela adquiridos por força de suas atividades, bem como os resultados econômico-
financeiros que venham a ser obtidos.  
 
Art. 62 - A Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro goza de 
autonomia patrimonial e administrativa.  
 
Art. 63 - Os bens e direitos da Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro destinar-se-ão exclusivamente à consecução de seus objetivos, admitida a utilização de uns e 
outros para obtenção de rendimentos, que serão obrigatoriamente aplicados nas atividades e finalidades 
previstas neste Regimento.  
 
CAPÍTULO II - DOS RENDIMENTOS E DO REGIME FINANCEIR O  
 
Art. 64 - Constituem receita da Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro:  
 
I - dotações orçamentárias específicas;  
II - recursos financeiros provenientes das multas aplicadas pelo Tribunal de Contas;  
III - resultado de aplicações financeiras de recursos da própria Escola;  
IV - dotações de entidades públicas ou privadas;  
V - recursos decorrentes de convênios firmados com órgãos, entidades ou fundos, cujo objetivo seja 
compatível com as atividades da Escola;  
VI - receitas geradas no exercício das atividades da Escola;  
VII - recursos de outras fontes.  
Parágrafo único - O eventual saldo positivo apurado em cada exercício será transferido para o exercício 
seguinte, a crédito da Escola.  
 
Art. 65 - Os recursos da Escola, seja qual for sua natureza, independentemente da fonte, serão aplicados 
integralmente na manutenção de seus objetivos institucionais, vedada a distribuição de qualquer parcela 
de seu patrimônio, de suas rendas e de eventuais saldos, superávits ou resultados, a qualquer título.  
 
Art. 66 - Até o dia trinta (30) de novembro de cada ano, a Diretoria Geral apresentará ao Conselho 
Superior o Plano Anual de Capacitação para o exercício seguinte.  
 
Art. 67 - Os relatórios de atividades e as informações necessárias para a prestação de contas da Escola, 
aludidas no inciso III do artigo 8º deste Regimento serão encaminhados ao Conselho Superior para 
apreciação, de acordo com o calendário anual definido pela Secretaria-Geral de Administração.  
 
Art. 68 - Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
NOTAS  
 
• Publicada no DORJ de 20.09.05.  
• Republicada no DORJ de 11.11.05.  
• Republicado o Anexo no DORJ de 17.03.06.  
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ANEXO 2: Portal ECG 
 
 
 

                 
 
 



 165

ANEXO 3: SIGFIS Online 
 

 
 
  


