
PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP) 

Apresentação 

Apresentamos o  Projeto  Político  Pedagógico (PPP)  da Escola  de  Contas
Conselheiro José Borba Pedreira Lapa (ECPL), que tem como objetivo definir
as diretrizes e procedimentos para a educação formativa e continuada dos
membros e servidores do TCE/BA, de seus jurisdicionados e da sociedade
civil  organizada,  no  âmbito  da  educação  corporativa,  nas  modalidades
presencial e a distância.

O  PPP  especifica  as  áreas  de  atuação  da  ECPL,  sua  infraestrutura
organizacional,  o  público-alvo  de  suas  ações  educacionais,  os  valores
governantes,  ideias norteadoras,  concepção metodológica, além de outros
tópicos orientadores de sua ação pedagógica.

Nesse sentido, as unidades de educação corporativa dos tribunais de contas
desempenham um papel importante, pois buscam capacitar seu público-alvo
para um melhor exercício de suas funções. Verifica-se ainda a importância
da  capacitação  para  o  aperfeiçoamento  do  controle  governamental,  bem
como do controle social, em benefício da sociedade.

O  PPP  da  ECPL  pretende  ainda  contribuir  com  o  aprimoramento  do
desempenho de sua missão educacional, que é impulsionar a aprendizagem
de conhecimentos e comportamentos necessários ao exercício do controle
externo.

Cons. Antonio Honorato de Castro Neto               Denilze Alencar Sacramento
Diretor da ECPL                                                     Diretora adjunta da ECPL



Introdução

A ECPL, instituída pela Lei Estadual n.º 13.192/2014, é a unidade de apoio
estratégico do TCE/BA, responsável pela capacitação de recursos humanos,
educação corporativa e gestão do conhecimento organizacional.

Com  o  propósito  de  criar  um  instrumento  norteador  e  explicitar  os
fundamentos teórico-metodológicos, objetivos,  formas de implementação e
de avaliação institucional  das ações educacionais,  a ECPL promoveu em
julho de 2019 uma oficina para orientar a elaboração do seu PPP. 

A metodologia do trabalho foi desenvolvida através de uma oficina pautada
no aprender  fazendo,  com a participação de servidores da Escola  e  das
diversas  unidades  do  TCE/BA,  numa  perspectiva  de  educação  sendo
pensada e produzida de maneira integrada. Buscou-se, dessa maneira, uma
produção  coletiva  que  refletisse  o  pensamento  crítico,  baseado  em
parâmetros,  procedimentos  e  diretrizes  institucionais  que  orientassem  as
ações e projetos educacionais da ECPL.

Com  a  referida  metodologia,  exposições  teóricas  sobre  os  elementos
componentes do PPP foram intercaladas com trabalhos em grupo para a
construção de cada tópico do projeto. Ao final da oficina, os participantes
construíram as bases do PPP. 

Este PPP objetiva estabelecer parâmetros, diretrizes e orientações para a
educação formativa e continuada dos membros e servidores do TCE/BA, de
seus  jurisdicionados  e  da  sociedade  civil  organizada,  nas  modalidades
presencial e a distância.

Este projeto tem caráter dinâmico, embasado em uma construção coletiva e
reflexiva, contextualizando aspectos da formação dos servidores do TCE/BA,
de jurisdicionados e  da sociedade civil organizada, de modo a incentivá-los
ao  exercício  da  cidadania,  da  ética,  do  controle  das  contas  públicas  do
Estado  da  Bahia,  de  modo  a  exercerem  um  papel  significativo  no
desenvolvimento  da  instituição  onde  atuam,  permitindo  mudanças  de
paradigmas almejadas pela sociedade.

Os  temas  afetos  ao  controle  externo  da  Administração  Pública  são
extremamente complexos e envolvem vários ramos do conhecimento. Desse
modo,  a  ECPL contribui  com a permanente e  necessária  qualificação do
corpo técnico do Tribunal, bem como oferece aos jurisdicionados capacitação
que agrega valor  e conhecimentos para uma melhor gestão dos recursos
públicos estaduais  e  subsídios  para que a  sociedade civil  seja  capaz de
exercer o controle social.



A oficina  de  elaboração  do  PPP  permitiu  ao  grupo  sentir-se  parte  do
processo,  gerando  um  pertencimento  institucional,  o  que  possibilitou  a
construção do PPP, que contempla os elementos a seguir:

Missão

A ECPL tem como missão impulsionar a aprendizagem de conhecimentos e
comportamentos necessários ao exercício do controle externo.

Negócio

O  negócio  da  Escola  de  Contas  é  o  desenvolvimento  de  competências
individuais e organizacionais.

Serviços

A Escola  de Contas é  a  unidade do TCE/BA responsável  pela  educação
corporativa e presta os seguintes serviços:

• Capacitação;
• Gestão do Conhecimento;
• Compartilhamento de Práticas;
• Mediação de Processos de Aprendizagem Organizacional.

Público-alvo

• Membros
• Servidores
• Jurisdicionados
• Sociedade Civil Organizada

Infraestrutura

• Foyer - local para pequenas exposições, apresentações e realização 
de networking;

• Espaço para reuniões;



• Sala de arquivos;
• Estações de trabalho;
• Duas salas de aula com capacidade para 40 pessoas cada, podendo 

ser integradas e transformadas numa sala para 80 pessoas.

Valores Governantes

Os  valores  organizacionais  representam  os  princípios  gerais  que  devem
nortear  as  ações  e  a  conduta  dos  colaboradores  e  dirigentes  ligados  à
Escola de Contas:

• Compromisso com o serviço público - empenho na melhoria do serviço
público quanta à formulação e implantação de processos pedagógicos;

• Responsabilidade - capacidade de responder por decisões tomadas;
• Cooperação  -  parceria  e  diálogo  contínuo  com o  público  interno  e

externo;
• Sustentabilidade  -  compromisso  com  a  economicidade  e  com  a

efetividade dos processos;
• Aprendizagem - capacidade de aprender continuamente na dinâmica

de trabalho.

Esses  valores  convergem  com  aqueles  estabelecidos  no  próprio  plano
estratégico do TCE/BA 2018-2021:

• O cidadão é nosso foco;
• Independência no exercício do Controle Externo;
• Celeridade e eficácia devem andar juntas;
• Comportamento ético: melhor o exemplo do que o discurso;
• Aperfeiçoamento profissional é uma busca permanente; 
• Transparência é essencial;
• Comprometimento: nós fazemos o Tribunal de Contas.

Ideias Norteadoras

A ECPL, no desenvolvimento de suas competências, rege-se pelas seguintes
ideias norteadoras:

• Educação como força motriz da mudança na cultura organizacional;
• Necessário  alinhamento  entre  a  ação  da  Escola  e  a  missão  do

TCE/BA;
• Cooperação como condição de sustentabilidade.



Concepção Metodológica

• Conhecimento como produção compartilhada;
• Integração Teoria – Prática;
• Formação Continuada (Trilhas de Conhecimento);
• Avaliação como condição para a melhoria contínua do aprendizado.

Eixos de Atuação

• Educação Corporativa: plano de capacitação para público-alvo;
• Gestão do Conhecimento;
• Incentivo ao ensino superior e pós-graduação;
• Extensão;
• Intercâmbio de práticas.

Áreas de Desenvolvimento de Competências

• Administração: Gestão, Gestão de Pessoas;
• Administração Pública;
• Auditoria;
• Auditoria Governamental;
• Controle Externo; 
• Direito - Legislativo, Administrativo, Constitucional, Previdenciário e 

Financeiro;
• Gestão do Conhecimento;
• Contabilidade Geral;
• Contabilidade Pública;
• Tecnologia da Informação - Sistemas, Aplicativos, Programas, Banco 

de Dados e Tecnologia;
• Comunicação.

Avaliação de cursos/eventos e instrutores

Os cursos/eventos e instrutores serão avaliados das seguintes formas:

• Avaliação dos instrutores;
• Avaliação de reação;
• Avaliação de eficácia/impacto.



A avaliação  dos  instrutores  será  realizada  com formulário  contendo  “não
gostei, gostei e gostei muito”. O instrutor necessitará alcançar 70% do “gostei
muito” e, no máximo, 10% do “não gostei” para que possa ser convidado pela
ECPL a ministrar novos cursos.

Na avaliação de reação,  os participantes avaliarão o evento por  meio de
instrumento de avaliação, quanto aos seguintes aspectos: estrutura física,
atendimento da equipe organizadora, carga horária, cumprimento do horário,
desempenho  dos  instrutores/professores,  metodologia  utilizada,  aspectos
positivos e  negativos do evento,  bem como opiniões e  sugestões para o
aprimoramento das ações da ECPL.

A  avaliação  de  eficácia/impacto  será  realizada  pelas  chefias  e  pelos
participantes dos cursos ofertados pela ECPL ou por outras instituições, em
relação ao desempenho das atividades. O objetivo é avaliar as competências
adquiridas  pelo  servidor,  como  resultado  da  capacitação  recebida.  A
avaliação deverá ser realizada de 3 a 6 meses após o término do evento e
encaminhada à ECPL. 

Considerações Finais

Espera-se,  com  esse  projeto,  a  melhoria  da  gestão  dos  processos
educacionais  da  Escola  de  Contas,  possibilitando  ainda  facilitar  a
operacionalização das questões acadêmicas e da educação corporativa. 


