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VOCÊ CONHECE
O EDUCAPOA?
O EducaPOA é o ambiente de educação a
distância da prefeitura de Porto Alegre,
que disponibiliza cursos, palestras,
materiais didáticos e outras ações de
educação corporativa aos servidores por
meio de uma plataforma digital.

A plataforma está disponível para acesso de
todos os servidores da PMPA em:

educapoa.portoalegre.rs.gov.br

FUNCIONAMENTO
Para acessar, basta inserir seu login e senha de
acesso à rede de informática da PMPA ou solicitar
link de acesso diretamente para a equipe
organizadora da atividade.
Cada atividade possui um projeto de ensino, com
definição de conteúdo, carga horária, critérios de
avalição e prazos de execução. Para obter o
certificado o aluno deve cumprir os requisitos
estabelecidos pelo educador.
É fundamental que o aluno leia atentamente a
proposta de ensino de cada atividade para entender
seu funcionamento. Estas orientações encontram-se
na “apresentação da atividade” publicadas no
Manual do Participante.
Dúvidas, eventuais dificuldades e sugestões
relacionadas ao uso da plataforma e às atividades
podem ser encaminhadas para o e-mail
educapoa@portoalegre.rs.gov.br.

VANTAGENS
Conteúdo qualificado, em sintonia
com as peculiaridades e necessidades
do serviço público municipal.
Acesso fácil por meio do usuário e
senha da rede de informática da
PMPA. O aluno poderá acessar o
EducaPOA usando computador
pessoal ou dispositivos móveis, como
celular e tablete.
Otimização do tempo no ensino a
distância não há deslocamento físico,
tampouco obrigatoriedade de
atendimento a tempo de estudo, local
ou horários fixos.

Maior autonomia e flexibilidade. O
plano de aprendizado é montado pelo
próprio aluno após analisar suas
p o te n c i a l i d a d e s , re st r i çõ e s e
capacidade de rendimento frente ao
conteúdo proposto pela atividade.
Experiência moderna de
aprendizado: o projeto pedagógico
das atividades emprega metodologia
dinâmica, uso de recursos multimídia
e aplicações de novas tecnologias na
área de ensino.

CARACTERÍSTICAS
O EducaPOA foi criado para propiciar aos servidores
uma alternativa de atualização e desenvolvimento
profissional usando os recursos modernos e
dinâmicos do ensino a distância.
O acesso à plataforma é aberto a todos os
servidores da Prefeitura de Porto Alegre.
Os cursos disponíveis abordam competências gerais
e conhecimentos específicos, direcionados a cargos,
funções ou unidades de trabalho.
O aluno poderá acessar os cursos 24h/dia conforme
sua conveniência. Para estudar durante o horário de
trabalho o servidor deverá acordar as condições com
sua chefia. (Saiba mais lendo o Termo de
Responsabilidade).
O conteúdo do EducadoPOA é gerenciado pela área
técnica e pedagógica da Escola de Gestão Pública,
sendo alinhado às necessidades das secretarias e
órgãos da Prefeitura.
As capacitações ofertadas no ambiente digital são
certificadas pelo EducaPOA e/ou pelo órgão
parceiro, responsável pela atividade.

RESPONSABILIDADES
DO ALUNO
Ler o Termo de Responsabilidade que
regula os termos e condições de
acesso aos usuários na plataforma
EducaPOA.
Realizar a inscrição na atividade e
acompanhar o cronograma, dentro
dos prazos, conforme orientações
específicas de cada projeto.
Informar ao EducaPOA sobre
qualquer dificuldade encontrada na
utilização da plataforma digital.

Realizar a avaliação de reação ao final
da atividade, como forma de
contribuir para o aperfeiçoamento das
atividades disponibilizadas pelo
EducaPOA.
Definir e negociar com o seu
gestor/superior imediato o tempo de
acesso à plataforma durante o horário
de trabalho.
Utilizar a plataforma para fins
educacionais.

1. Todas as atividades são certificadas?

?

Sim. Desde que o servidor cumpra os pré-requisitos para a conclusão da
atividade.
2. Como obtenho o meu certificado?

?

Na modalidade de Cursos Abertos, o servidor pode gerar o certificado ao final do
curso, sendo que o mesmo somente estará disponível se realizadas as tarefas
propostas. Os demais cursos terão seus certificados disponíveis no Educapoa ou
pelo Ergon, a depender do projeto do curso.
3. O curso é aceito para a progressão?

?

Assim como nos cursos presenciais, para que os certificados sejam validados, os
mesmos deverão ser analisados pelo órgão responsável pela progressão.
4. Como é o acesso à plataforma? Posso acessar de notebook, tablet e smartphone?

?

?

A plataforma pode ser acessada, via internet, 24 horas por dia, por qualquer
dispositivo com acesso à internet.
5. Posso compartilhar meu login e senha com alguém que não é da PMPA?
E com alguém da PMPA?

Não, o login e senha são intransferíveis, individuais e de uso pessoal. Todo acesso
à plataforma é registrado no perfil de cada usuário.
6. Posso fazer o curso a qualquer hora ou dia?

?

Sim, essa é uma das facilidades e diferenciais da plataforma e do ensino a
distancia.

?

7. As atividades são realizadas totalmente a distância?
Não. O EducaPOA permite a oferta de atividades a distância, mas também no
modelo híbrido, mesclando atividades presenciais e a distância.
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8. Posso acessar a plataforma em qualquer horário durante o meu expediente?
Sim, desde que a sua participação esteja acordada e combinada com a sua chefia
imediata. A autorização para participar fica condicionada a esta combinação
(Item 5 - Termo responsabilidade).

?

9. Se eu acessar as atividades fora do ambiente e horário de trabalho tenho direito à
hora extra? E banco de horas?
Não. Conforme o Termo de Responsabilidade do EducaPOA, não haverá
pagamento de horas extras ou acúmulo de banco de horas, exceto se houver
manisfestação expressa do gestor ou chefia imediata (item 5 - Termo de
Responsabilidade).

?

10. As atividades possuem professores ou tutores disponíveis?
Todos os cursos são pensados e organizados por educadores e professores. Neste
primeiro momento as atividades da modalidade aberta são auto-instrucionais,
ou seja, o conteúdo é organizado de modo que o aluno possa se capacitar sem a
mediação direta de um instrutor ou tutor.

?

11. Caso eu necessite algum auxílio ou suporte no uso do EducaPOA, como faço?

Em caso de dúvidas relacionadas ao conteúdo das atividades ou de navegação
entre em contato pelo e-mail educapoa@portoalegre.rs.gov.br.

?

12. Vão abrir mais cursos?
Sim, a equipe do EducaPOA trabalha de forma permanente na construção de
novas atividades, sempre acompanhando as demandas das secretarias e orgãos.

?

13. Posso levar o tempo que eu quiser para concluir a atividade?
Não. As atividades possuem prazo de realização, que dependem da carga horaria
estipulada em cada projeto. Portanto, é importante ficar atento às informações
iniciais da atividade e ou ao manual do participante.

?

14. Posso baixar os materiais do curso para o meu computador ou celular?
Posso compartilhar?

?

Os materiais que estão disponíveis para download, desde que respeitados seu
caráter educacional, conforme item 10 do Termo de Responsabilidade - não
podendo ser distribuídos ou comercializados.

?

15. Esqueci minha senha, como faço para recuperá-la?
Se você não souber ou não se lembrar do seu login e senha, entre em contato
com o Administrador de Cursos de seu órgão de lotação?

?

16. Haverá atividades colaborativas no EducaPOA?
Sim. Serão desenvolvidas posteriormente atividades colaborativas, ou seja,
cursos e eventos que permitirão interação entre os participantes e educadores
através de fóruns, mediação e tutoria.

FAQ

Escola
de Gestão
Pública
SMPG | PMPA

