
PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO (PPP)/2023

Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa (ECPL)

APRESENTAÇÃO

O presente documento constitui a segunda edição do Projeto Político-Pedagógico (PPP)

de 2023, da Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa (ECPL) tem por

objetivo definir as diretrizes e procedimentos para a formação continuada dos membros,

servidores (as) e estagiários (as) do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), de

seus jurisdicionados e da sociedade civil organizada, no âmbito da educação corporativa.

Este documento representa um marco, uma vez que consolida as informações sobre os

aspectos  pedagógicos,  a  organização  e  o  funcionamento  da  ECPL,  destacando  as

estratégias e o plano de ação da entidade para o exercício de 2023.

Vale  destacar  o  absoluto  alinhamento  das  diretrizes  e  programação  das  atividades

previstas  no  PPP com  a  Revisão  e  Atualização  do  Plano  Estratégico  2022-2023  do

TCE/BA, em consonância com o conjunto de orientações estabelecidas pela Associação

dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON). Na elaboração deste PPP

foram consideradas ainda as necessidades específicas e organizacionais da Instituição e

novas demandas que surgiram devido a mudanças legais e processuais.

Importante  salientar  que  este  PPP  pretende  contribuir  para  o  aprimoramento  do

desempenho da missão educacional  da ECPL, que é impulsionar  a aprendizagem de

conhecimentos e comportamentos necessários ao exercício do controle externo.

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.
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1 INTRODUÇÃO

A ECPL,  criada  pela  Lei  Estadual  n.º  13.192,  de  06/11/2014  é  o  órgão  do  TCE/BA

responsável pela capacitação de recursos humanos, a educação corporativa e gestão do

conhecimento organizacional. Tem por propósito realizar e contribuir para a permanente e

necessária  qualificação  do  corpo  funcional  do  TCE/BA,  bem  como  oferecer  aos

jurisdicionados  e  sociedade  civil,  ações  educacionais,  que  agreguem  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.

Este Projeto tem caráter dinâmico, embasado em uma construção coletiva e reflexiva,

contextualizando aspectos da formação do seu público-alvo, objetivando incentivá-los ao

exercício da cidadania, da ética, do controle das contas públicas do Estado da Bahia, de

modo  a  exercer  um  papel  significativo  no  desenvolvimento  da  instituição,  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.
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2 IDENTIDADE E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL

A ECPL, componente da estrutura do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, foi criada

pela Lei Estadual nº 13.192, de 06/11/2014.

As  competências  da  ECPL,  definidas  pela  Resolução  nº  126/2018  do  TCE/BA

estabelecem:

I – a gestão da política de educação corporativa por meio da promoção de ações de

capacitação  de  recursos  humanos  e  das  práticas  de  gestão  do  conhecimento

organizacional;

II – a seleção e a capacitação de recursos humanos, contemplando os servidores dos

Tribunais de Contas, jurisdicionados e sociedade;

III – a promoção da gestão do conhecimento organizacional, objetivando salvaguardar o

patrimônio do conhecimento corporativo.

Para construir o PPP, foi necessário estabelecer os seguintes conceitos estratégicos da

ECPL:

2.1 MISSÃO

A  ECPL  tem  como  missão  impulsionar  a  aprendizagem  de  conhecimentos  e

comportamentos necessários ao exercício do controle externo.

2.2 NEGÓCIO

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

organizacionais.

2.3 SERVIÇOS

A Escola de Contas é a unidade do TCE/BA responsável pela educação corporativa e

presta os seguintes serviços:
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 Capacitação;

 Gestão do Conhecimento;

 Compartilhamento de Práticas;

 Mediação de Processos de Aprendizagem Organizacional.

2.4 ESTRUTURA DA ECPL

Para o seu funcionamento a ECPL dispõe das seguintes estruturas:

2.4.1 Estrutura física

 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.

2.4.2 Infraestrutura digital

 Aplicativos de Ensino à Distância (EaD).

 Plataforma  para  conferência  remota,  com  vídeos,  audioconferência  e  reuniões

virtuais.

 Plataforma para compartilhamento de vídeos (Canal do TCE/BA do YouTube).
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3 ADMINISTRAÇÃO E DIRETRIZES DE GESTÃO

As diretrizes de gestão da ECPL são pautadas em:

3.1 VALORES GOVERNANTES

Os valores organizacionais representam os princípios gerais que devem nortear as ações

e a conduta dos colaboradores e dirigentes ligados à ECPL:

 Compromisso com o serviço público -  empenho na melhoria do serviço público

quanto à formulação e implantação de processos pedagógicos.

 Responsabilidade - capacidade de responder por decisões tomadas.

 Cooperação -  parceria  e diálogo contínuo com a equipe de trabalho,  o  público

interno e externo.

 Sustentabilidade -  compromisso com a economicidade e com a efetividade dos

processos.

 Aprendizagem - capacidade de aprender continuamente a dinâmica de trabalho.

Esses valores convergem com aqueles estabelecidos na Revisão e Atualização do Plano

Estratégico 2022-2023 do TCE/BA:

 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.

3.2 IDEIAS NORTEADORAS

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

norteadoras:
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 Educação como força motriz da mudança da cultura organizacional.

 Necessário alinhamento entre a ação da Escola e a missão do TCE/BA.

 Cooperação como condição de sustentabilidade.
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4 DIRETRIZES PEDAGÓGICAS

A ECPL adota uma metodologia ativa de aprendizagem. Trata-se de um processo amplo,

que tem por principal característica a inserção do (a) aprendente como agente principal

responsável por sua construção de conhecimento. A essência desse modelo de ensino

busca  incentivar  os  (as)  participantes  para  que  aprendam de  maneira  participativa  e

autônoma, em conformidade com o conceito de andragogia.

Nesse processo,  as experiências dos aprendentes são fundamentais,  de modo que o

compartilhamento de suas aprendizagens e de seus conhecimentos sejam incentivados e

valorizados, visando uma integração maior dos grupos. Busca-se, ainda, priorizar ações

educacionais que estimulem constantemente essa prática, trazendo para o espaço educa-

tivo o aperfeiçoamento profissional individual e o das equipes, ao instigar a necessidade e

motivação da importância do compartilhamento do conhecimento tácito e das suas expe-

riências acumuladas, promovendo a internalização do conhecimento institucional.

A perspectiva dessas ações é torná-las mais dinâmicas e prazerosas para que o apren-

dente sinta-se protagonista do seu aprendizado. Diante desse contexto, o professor tende

a assumir cada vez mais uma postura de mediador e não mais de detentor do conheci-

mento, sendo possível utilizar-se dos avanços da Tecnologia da Informação, o que pode

tornar a busca pelo saber mais ampla, oriunda de várias fontes, fortalecendo a troca de

conhecimentos. 

Sendo assim, as diretrizes pedagógicas da ECPL estão definidas em:

4.1 CONCEPÇÃO METODOLÓGICA

 Conhecimento como produção compartilhada.

 Integração Teoria – Prática.

 Formação Continuada (Trilhas de Conhecimento).

 Avaliação como condição para a melhoria contínua do aprendizado.

4.2 EIXOS DE ATUAÇÃO

7



 Educação Corporativa: plano de capacitação para público-alvo.

 Gestão do Conhecimento.

 Incentivo ao ensino superior e pós-graduação.

 Extensão.

 Intercâmbio de práticas.

4.3 ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS

 Administração: Gestão, Gestão de Pessoas.

 Administração Pública.

 Auditoria.

 Auditoria Governamental.

 Controle Externo.

 Direito-Administrativo, Constitucional, Previdenciário, Financeiro e Tributário.

 Gestão do Conhecimento.

 Contabilidade Geral.

 Contabilidade Pública.

 Tecnologia da Informação: Sistemas, Aplicativos, Programas, Banco de Dados e

Tecnologia.

 Comunicação.
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5 MODALIDADES DE ENSINO

A ECPL se utiliza das seguintes modalidades de ensino:

5.1 ENSINO PRESENCIAL

A modalidade presencial é a mais tradicional e vem sendo utilizada pela ECPL desde a

sua criação. Nesse formato, todo o conteúdo do curso é apresentado em sala de aula,

com  a  reunião  presencial  de  alunos  e  instrutores/facilitadores.  Os  horários  de  aula

seguem o calendário e respeitam o turno do curso. Outra característica é que, para ser

aprovado (a), o (a) aprendente precisa atingir pelo menos 75% de frequência nas aulas.

Normalmente os cursos presenciais são realizados nas salas de treinamento da ECPL,

mas também podem ocorrer em outros locais, com a supervisão da equipe da Escola de

Contas.

5.2 ENSINO À DISTÂNCIA (EaD) E ENSINO REMOTO

O  EaD  utiliza  recursos  audiovisuais  e  tecnologia.  Uma  das  características  desta

modalidade de ensino é a flexibilidade, ou seja, o (a) aprendente pode assistir às aulas no

horário e local que preferir,  basta que ele (a) esteja conectado (a) à internet pelo seu

computador, tablet ou smartphone.

No ensino remoto, a transmissão de aulas se dá em tempo real por meio de “plataformas

de streaming” e sites de videoconferência.
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6 AVALIAÇÃO DE AÇÕES EDUCACIONAIS

A ECPL se utilizará de dois tipos de avaliação para as ações educacionais:

 Avaliação de reação;

 Avaliação de eficácia/impacto.

A avaliação de reação objetiva obter  o feedback das ações educacionais,  a partir  da

percepção  dos  (as)  aprendentes,  visando  ao  aprimoramento  dos  processos.  Será

realizada pelos (as) participantes, imediatamente após o evento, e deverá constar dos

seguintes  aspectos:  operacionalização/organização;  instrutores/facilitadores;  e

metodologia utilizada.

A  avaliação  de  eficácia/impacto  tem  por  objetivo  analisar  os  efeitos  das  ações

educacionais realizadas sobre o desempenho profissional dos (as) servidores (as). Será

realizada pelos (as) participantes e pela respectiva chefia imediata, de 3 a 6 meses após

o término do evento.

Os instrumentos de avaliação terão critérios definidos e validados pela ECPL e constarão

do Plano de Capacitação Anual do TCE/BA.
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