
Nota Técnica 2 - Tempo de realização das aulas 

 

 

O CEAP é uma empresa com o intuito de colaborar na melhoria da gestão pública, e é                 

exatamente por isso que possuímos diversos mecanismos de controle da participação dos alunos             

durante as atividades de aprendizagem, como listas de presença, biometria, fotos, Atas de fatos, dentre               

outros documentos. 

Entendemos que tudo o que é realizado pela empresa, que afete a Administração Pública,              

deve se guiar pelos cinco princípios que gerenciam todos os órgãos públicos: legalidade,             

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Antes de embasarmos os orários de realização das atividades de nossa empresa,            

apresentaremos o motivo de sua criação, logo abaixo. 

 

SOBRE A CRIAÇÃO DA EMPRESA 

 

O CEAP é fruto de pesquisa de seu sócio administrador, e fundador, Sr. Luis Paulo               

Severo, durante as disciplinas na faculdade de Administração que cursa, pois era necessário encontrar              

um nicho de mercado de atuação e desenvolver um Projeto de Negócios. 

Tal documento se encontra em anexo, e serve de embasamento para as atividades, apesar              

de que em alguns momentos ele é revisado e alterado. 

O CEAP – Centro de Estudos da Administração Pública surgiu da constatação da             

necessidade de uma capacitação diferenciada de gestores públicos, parlamentares e suas equipes.            

Atuamos com uma qualificada equipe de instrutores, o que permite alcançar eficácia nos treinamentos              

realizados, e com uma conduta absolutamente ética na realização das suas atividades. 



Foi fundada por jovens universitários em parceria com renomados professores do Estado            

de Santa Catarina. 

No momento de sua criação, inúmeras empresas de capacitação em administração pública            

vinham sendo alvo de fiscalização em função de envolvimento em escândalos veiculados no noticiário              

nacional, sobretudo pela caracterização de serem facilitadores para o uso indevido de diárias. 

O CEAP se opõe a esta prática, prestando serviços de destacada qualidade e             

confiabilidade. 

Em três anos de atividade o CEAP conquistou a confiança de parlamentares e gestores              

públicos em 03 Estados brasileiros, sendo 94 municípios em Santa Catarina, 55 no Paraná, e 117 em                 

Minas gerais, só em 2014, o quais têm comprovado o diferencial da empresa.  

Esta imagem construída por meio de um trabalho competente torna ainda mais relevante os              

cuidados do ponto de vista administrativo e pedagógico, para que o CEAP continue crescendo e               

obtendo seu reconhecimento. 

Prezando pelos valores da instituição, desde o ano de 2012 tem investido em sistemas de               

biometria pra controle de frequência dos alunos, sistema já testado e que será de uso obrigatório para o                  

controle de entrada e saída dos participantes, tendo o próprio sistema o papel de liberar a certificação                 

de conclusão para o aluno que obtiver um mínimo de 75% de participação da carga horária obrigatória                 

(conforme Portarias para cursos técnicos do Ministério da Educação - MEC). 

Foi necessária a realização de testes em mais de um sistema, para se adequar ao que                

consideramos ser o supra sumo da excelência em controle público. 

Por ter surgido de um trabalho acadêmico, que culminou na efetiva criação do CEAP,              

foram averiguados diversos pontos necessários de melhoria nessa área, tanto do ponto de vista              

comercial, quanto acadêmico. 



Desde o início, constatou-se que o mercado de capacitação de Agente Públicos é             

concorrido e existem empresas que não possuem idoneidade no tratamento da res publica, conforme              

se vislumbra por denúncias já conhecidas nacionalmente, e destacadas no Projeto de Negócio,             

colacionado abaixo: 

 

O mercado de capacitação em administração pública sofre certa desconfiança          
por parte dos gestores públicos e até mesmo da população, em função da             
falta de ética e de profissionalismo de algumas empresas que atuam neste            
segmento. É um mercado muito visado por órgãos fiscalizadores, e alguns           
acontecimentos veiculados recentemente na mídia contribuíram para isso. Por         
esse motivo acreditamos que uma marca nova no mercado, cujo trabalho está            
baseado nos princípios da ética e transparência, terá credibilidade perante os           
órgãos fiscalizadores, clientes e a população, oferecendo um serviço de          
qualidade objetivando um aprendizado de excelência do agente público. 

 

 

O CEAP foi criado para servir ao povo, por intermédio da capacitação correta dos              

Agentes Públicos, sejam eles eleitos ou não, pois a nossa intenção é justamente essa, colaborar para a                 

melhoria dos serviços públicos. 

 

DOS HORÁRIOS DAS ATIVIDADES 

 

O CEAP entende que é necessário conciliar, de forma ética e transparente, as suas              

condições de trabalho com as necessidades dos seus clientes, desde que estas necessidades reflitam a               

lisura com que se deve conduzir tudo o que é de interesse público e os princípios públicos. 

Justamente pelo fato de recebermos representantes de cidades longínquas é que um            

formato flexível dos cursos permite que os Parlamentares e demais Agentes Públicos conciliem as              

atividades em suas cidades com as necessárias vindas à capital do Estado de Santa Catarina para tratar                 



de assuntos de interesse público (Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça,             

Ministério Público, etc..), sem que a participação nos eventos fique prejudicada. 

O intuito do CEAP é de realizar eventos que tragam eficiência na utilização do dinheiro               

público, pois permite que com um único deslocamento/diária, o Agente Público seja capacitado, e              

ainda realize atividades eletivas (não obrigatórias, como visitas técnicas) oferecidas pelo CEAP, além             

de ter tempo de resolver problemas advindos das necessidades de seu próprio Município. 

 

Ou seja, qual a melhor situação: 

01 deslocamento (ida e volta) = resolução de diversos problemas; ou 

01 deslocamento (ida e volta) = resolução de um único problema. 

 

Imaginemos um exemplo: 

Um Agente Público de um Município de Santa Catarina utiliza dinheiro público para vir              

à Florianópolis realizar um curso de 08 horas aula (um dia de duração); 

Esse Agente Público receberá, a princípio, uma diária; 

Digamos que ele precise retornar para resolver algum problema em Florianópolis na            

mesma semana, ele precisará retornar para o Município e gastar mais dinheiro público             

com deslocamento para resolver determinada questão; 

Questiona-se: se o curso é de um dia, quando o Agente Público chegará para realizar               

o curso? Virá de madrugada? Ou se deslocará um dia antes, dormirá em um hotel,               

realizará o curso no outro dia, dormirá mais uma vez em um hotel, e somente retornará                

no dia seguinte? 

 



Essas perguntas são importantes, justamente para se evitar que seja analisada a presente             

situação de uma forma tão objetiva que deixe de incentivar a melhoria da aprendizagem dos Agentes                

Públicos de forma eficiente (Princípio da Eficiência do gasto Público). 

Como alunos de um curso, é necessário que estes estejam em condições físicas e psíquicas               

condizentes com a permanência durante o horário de aula para poder efetivamente aprender. 

Se a viagem for feita tão em cima da hora de realização do curso que prejudique sua                 

atenção, de nada adianta investir dinheiro público nessa situação, pois o Agente Público não estará               

aprendendo. 

Nosso compromisso é com a real aprendizagem, e é por isso que o CEAP busca o                

seguinte: 

Que o Agente Público venha para um curso de três a quatro dias pela manhã, realize                

as atividades obriatgórias no período da manhã, e também participe das atividades            

eletivas da tarde (não obriatórias), mas que também possua tempo para aproveitar o             

mesmo valor de deslocamento, para resolver pendências de seu Município, como ir ao             

Tribunal de Contas, ir até a Assembléia Legislativa, ir até aluma Secretaria de Estado              

ou órgão do governo Federal que geralmente estão localizados na Capital; 

Na verdade, isso traz economia aos órgãos públicos, pois haverá um gasto somente de              

deslocamento, possibilitando a resolução de diversos problemas e também da          

capacitação; 

Como alguns Municípios distam grandes distâncias de Florianópolis, a vinda para as            

atividades no CEAP é uma oportunidade de otimizar o tempo de atuação profissional,             

desnecessitando agendar diversas viagens e podendo concentrar esforços em situações          

mais específicas; 



Outra questão importante é a vinda do Agente Público à Capital de nosso Estado,              

para poder realizar os contatos necessários e ter tempo de ser atendido em outros              

órgãos públicos. 

 

Assim, optou-se pela realização dos cursos com carga horária obrigatória de 12 horas/aula             

em sala pela manhã, com carga horária adicional optativa, para todos os cursos em todos os cursos,                 

que são as chamadas atividades eletivas, que o aluno pode participar ou não, pois não há                

obrigatoriedade. 

É um adicional, que busca trazer o aluno para a realidade do que foi discutido em sala de                  

aula. 

Segue um exemplo de programação do curso “O Vereador e as Políticas Públicas             

Municipais” realizado nos dias 25 a 28 de Fevereiro de 2014 em Florianópolis – SC: 

 

Carga Horária Obrigatória: 

25/02 - Terça-feira - 13h00 às 17h00 - Abertura do evento: Credenciamento e Entrega de        
Materiais 

26/02 - Quarta-feira - 08h00 às      
12h00 

- Palestra Painel 1 

27/02 - Quinta-feira - 08h00 às 12h00 - Palestra Painel 2 

28/02 - Sexta-feira - 08h00 às 12h00 - Palestra Painel 3 
- Palestra de Encerramento 
- Entrega dos Certificados 

 

Ressaltamos que as visitas técnicas e participações em sessões são apresentadas aos            

participantes durante o evento para que os mesmos se inscrevam nas atividades eletivas (não              



obrigatórias) de seu interesse. Para o curso/evento em questão foram programadas as seguintes             

atividades: 

 

Carga Horária Optativa (Atividades Eletivas): 

26/02 - Quarta-Feira - 16h00 Participação acompanhada na sessão da Câmara      
Municipal de Florianópolis - SC 

27/02 - Quinta-Feira - 13h00 às      
17h00 

Consultoria com o Professor responsável técnico pelo       
plano ementário. 

28/02 - Sexta-feira - 13h00 às 17h00 Assessorias individuais previamente agendadas com os      
palestrantes. 

 

Durante esses horários a equipe do CEAP fica à disposição dos alunos nos locais pré               

agendados, para atendimentos, questionamentos, apresentações sobre os órgãos públicos que foram           

agendadas as visitas, ou para consultorias individualizadas, quando necessário, que já estão inclusas nas              

inscrições. 

 

É fácil de se perceber então a economia pública na realização das atividades em nossa               

empresa, pois existe uma diminuição substancial do uso do dinheiro do contribuinte em um formato de                

curso como o descrito acima, pois permite aos agentes públicos que participam de nossas atividades e                

também de outras relevantes para seu Município. 

 

Florianópolis, 14 de janeiro de 2014. 

 

__________________________                __________________________ 

    Luis Paulo Severo de Oliveira                        Luiz Carlos de Freitas Junior 



 
 


