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Em 2011, o IV Encontro Nacional de Educação a Distância para a Rede de 
Escolas de Governo foi realizado em Fortaleza/CE pela Secretaria do 
Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, por 
meio da Escola de Gestão Pública. A 
programação desenvolveu-se em torno do tema 
EAD como estratégia para enfrentamento dos 
desafios da Gestão Pública.

248 participantes representando 43 instituições 
puderam contribuir com debates visando ao 
fortalecimento das capacidades institucionais na 
utilização da Educação a Distância. 
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Em setembro de 2008, a Escola de Governo do Paraná tornou realidade o I Encontro 
Nacional de Educação a Distância para a Rede de Escolas de Governo, evento 
realizado em Curitiba/PR, que contou com a participação de 120 gestores e técnicos 
de 53 instituições públicas brasileiras envolvidas com a 
capacitação de servidores públicos, nas esferas federal, 
estadual e municipal.

Ao explorar temas como a utilização de novas tecnologias e 
as contribuições da educação a distância para a capacitação 
de servidores públicos, o Encontro proporcionou momentos 
de reflexão, integração, compartilhamento de saberes e 
construção coletiva do conhecimento.

Com o tema Inovações e Desafios na Capacitação por meio da Educação a Distância 
para Instituições Públicas, o II Encontro Nacional de Educação a Distância para a 
Rede de Escolas de Governo foi realizado em agosto de 2009, pela Secretaria de 
Estado da Administração e dos Recursos Humanos por meio da Escola de Governo do 
Rio Grande do Norte, em Natal. Participaram 250 servidores de, aproximadamente, 
100 Escolas de Governo de todo o Brasil.

Para possibilitar o intercâmbio de conhecimentos e de 
experiências sobre boas práticas da Educação a Distância 
das Escolas de Governo e incentivar ações em parceria, 
foram abordadas questões como a importância de otimizar 
o uso de ferramentas no apoio à modernização do setor 
público e o relevante papel que a educação a distância 
pode exercer nesse processo.

Realizado no Rio de Janeiro em outubro de 2010, pela Escola Nacional de Saúde 
Pública Sérgio Arouca por meio da Fundação Instituto Oswaldo Cruz, o III Encontro 
Nacional de Educação a Distância para a Rede de Escolas de Governo teve como 
tema central EAD como estratégia para a 
implementação de políticas públicas.

Cerca de 170 instituições estiveram representadas no 
evento totalizando 328 participantes. O objetivo desse 
evento foi contribuir para que as Escolas de Governo 
pudessem desenvolver e aprimorar ações formativas 
considerando as possibilidades oferecidas pela 
educação a distância.

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

E REDE DE ESCOLAS DE GOVERNO

SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

A Educação mediada por tecnologias pode oferecer respostas rápidas e de 
alta qualidade a grandes contingentes de profissionais, com igualdade de 
oportunidades e maximização do uso dos recursos públicos. Sua adequada 
utilização, no curto e médio prazo, é fator decisivo para que seus benefícios 
possam ser percebidos. 

Em sociedades de ampla extensão territorial, como o Brasil, trata-se de impor-
tante estratégia, uma vez que viabiliza a articulação de agendas de trabalho dos 
servidores com seus processos de desenvolvimento profissional, promove redes 
de aprendizagem e de prática para compartilhamento de saberes em espaços 
coletivos otimizando recursos, que promovem ganhos significativos e de escala 
para o governo brasileiro no desenvolvimento das competências dos servidores.

Assim, a institucionalização da educação a distância nas Escolas de Governo 
contribui de modo diferenciado, para a excelência da profissionalização no 
serviço público e para a consequente superação dos desafios colocados à 
gestão pública. 

A Rede Nacional de Escolas de Governo vem envidando esforços para a 
consolidação da EAD compartilhando suas experiências, com o intuito de 
fortalecer a cultura voltada ao uso de ações educacionais mediadas por 
tecnologias da informação e da comunicação.

A partir de 2007, foram realizados diversos eventos, com destaque para:

Organizado em junho de 2007 pela ENAP, reuniu em Brasília/DF, 72 participantes 
de 35 diferentes instituições, sendo 28 do Brasil e sete internacionais: Canada 
School of Public Service – CSPS/Canadá, o Institut de la Gestion Publique et du 
Développement Économique – IGPDE/França, o Centro de Educación a Distancia 
para el Desarrollo Económico y Tecnológico – CEDDET/Espanha, o Instituto 
Nacional de Administración Pública – INAP/Espanha, a Universitat Oberta de 
Catalunya – UOC/Espanha e a Universidad Nacional de Educación a Distancia – 
UNED/Espanha e Procuraduría de la Administración – Centro Istmeño de 
Modernización de la Administración Pública, Dirección de Investigación y 
Fortalecimiento de la Administración Pública – CIMAP, DIFAP/ Panamá. Com o 
objetivo de propiciar espaço de aprendizagem sobre o tema e de privilegiar a 
troca de conhecimentos e experiências entre os participantes, abordou os 
seguintes conteúdos:

?  Panorama sobre Educação a Distância.

?  Tendências, desafios e necessidades das instituições participantes.
?  Construção de uma proposta de ação comum. 

O Seminário Internacional sobre Educação a Distância mostrou a importância 

de ações sistematizadas para a democratização das oportunidades de 

capacitação para o servidor público, como a utilização das tecnologias 

da informação e da comunicação no enfrentamento dos desafios relacionados 

ao aumento da eficácia das instituições que 

trabalham com formação e aperfeiçoamento 

profissional. Nesse evento surgiu a proposta de 

continuidade de discussões com a realização dos 

eventos nacionais e anuais com o objetivo de 

socializar conhecimentos e práticas sobre essa 

temática.
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