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Apresentação

Escola de Governo da Prefeitura da Cidade do Recife (EGPCR) está vinculada

à Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas (SEPLAGP)

e tem por finalidade desenvolver a permanente capacitação dos servidores

municipais e implementar atividades em diversas áreas voltadas à ampliação

de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades específicas.

A Capacitação profissional através da escola corporativa da Prefeitura do

Recife acontece há mais de 20 anos, entretanto, com os avanços tecnológicos e

servidores cada vez mais envolvidos com o conhecimento, no ano de 2017, a

Escola de Governo da Prefeitura do Recife em parceria com a Secretaria de

Educação do município, passou a ofertar cursos na modalidade à distância,

com o intuito de debater, conceitualmente, o tema contemporâneo e pertinente

da educação corporativa, especialmente, na modalidade à distância e os

desafios na redução dos custos.



Educação à Distância - EAD

Conceito:

Entende-se como Educação à Distância (EAD) aquela que utiliza uma
estratégia tecnológica e pressupõe separação espacial e/ou temporal entre
professores e alunos.

Principais Desafios:

•Quebra do paradigma / Superação do preconceito;

•Taxa de evasão.

Principais Benefícios:
•Facilidade em contornar problemas com deslocamento e horários;

•Baixo custo de sua execução pela não utilização de uma estrutura física, onde
implicam despesas com manutenção predial, água, luz, equipamentos em
geral, alimentação etc.



UNIREC

A UNIREC, Unidade Virtual de Cursos à Distância, da Secretaria

de Educação do Recife, desde o início de 2015, oferece cursos

que abrangem diferentes áreas de formação para os educadores da

Rede Municipal de Ensino do Recife e vem direcionando as

atividades para atender necessidades específicas do público em

geral por meio da Secretaria Executiva de Tecnologia na

Educação em parceria com órgãos da Prefeitura do Recife e

instituições públicas e privadas de ensino.



Dados comparativos 

2016
Alunos

Concluintes
Carga-horária Cursos

Professores /  

Coordenadores ($)

1.413 1.284 83 R$ 100.744,00

2017

Alunos

Concluintes
Carga-horária Cursos

Professores / 

Tutores / 

Coordenadores  ($)

1.113 1.292 72 R$ 108.471,98

2018 (ATÉ O MÊS DE JULHO)

Alunos

Concluintes
Carga-horária Cursos

Professores / 

Tutores / 

Coordenadores  ($)

2.548 978 68 R$ 82.152,00



2016 2017 2018

R$ 111,14 R$ 102,58 R$ 32,24

Valores comparativos 

Custo por servidor
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