
 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
Escola Paulista de Contas Públicas 

 

 

Educação e IEG-M como ferramenta de controle e  
aprimoramento da gestão pública municipal 

 
 

Evento presencial com transmissão em tempo real  
pelo canal da FDRP USP no YouTube: https://youtu.be/NCG9cydlIIo 

 
 

Inscrição obrigatória aos participantes presenciais. 
Link de inscrições: https://forms.gle/wFHVv8VSYJkgmRrt9 

 
Haverá emissão de certificado aos participantes presenciais e on-line. 

(mais informações no fim desta programação) 
 
 

Público-alvo: Gestores públicos municipais, especialmente com atuação na Educação 
(prefeitos, secretários, diretores) e vereadores, professores e pesquisadores da USP. 

 
 

Data: 21/11/2022 
Horário das 14h00 às 18h00 

 

Local: Anfiteatro da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP 
Av. Bandeirantes, 3900, Vila Monte Alegre, Ribeirão Preto/SP 

 

ABERTURA 

NUNO M. M. S. COELHO 
Diretor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP 

 
PALESTRANTES 

DÉBORA GEÓRGIA TRISTÃO 
Auxiliar Técnica da Divisão de Auditoria Eletrônica (Audesp) 

 
MARCELA PÉGOLO 

Coordenadora do Observatório do Futuro do TCESP 
 

OBJETIVO 

Levar o participante a conhecer a importância do i-Educ, integrante do IEG-M, com 
apresentação e esclarecimento sobre seus quesitos, visando sanar dúvidas sobre seu 
preenchimento no início de 2023, e levantamento de possibilidades de parcerias entre os 
municípios e a Universidade de São Paulo, no que concerne ao desenvolvimento dos 
sistemas municipais de educação. 
 
 
 
 

https://youtu.be/NCG9cydlIIo
https://forms.gle/wFHVv8VSYJkgmRrt9


CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• O IEG-M como ferramenta de controle e de aprimoramento da gestão pública 

municipal 

• A relação entre IEG-M e os ODS ONU 2030 

• Os indicadores da educação (i-Educ) – análise e esclarecimento sobre os quesitos. 

 

Emissão de Certificado 
 

Link de inscrições: https://forms.gle/wFHVv8VSYJkgmRrt9 

Participantes presenciais: Haverá o registro de sua presença no evento para 
posteriormente liberar o certificado digital. 

Participantes on-line: Na transmissão será disponibilizado um formulário no chat do 
YouTube, que deverá ser obrigatoriamente preenchido para liberar o certificado de 
participação correspondente ao evento avaliado. 

Demais orientações para a emissão do certificado serão disponibilizadas no local e no chat 
da transmissão no canal da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP no YouTube 

https://forms.gle/wFHVv8VSYJkgmRrt9

