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Nº: 8616-S1 quinta-feira, 22 de dezembro de 2022

INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois (1º/12/2022), foi realizada
reunião da Comissão Própria de Avaliação (CPA), via Plataforma Microsoft Teams, convocada
pelo Presidente da CPA e representante da Diretoria-Executiva do Instituto Legislativo
Brasileiro (ILB), Luís Fernando Pires Machado. Além do Presidente da Comissão, estiveram
presentes na sessão: Dalmo Jorge Lima Palmeira, Assessor Parlamentar no Gabinete do
Senador Oriovisto Guimarães e representante dos discentes; Florian Augusto Coutinho
Madruga, Presidente da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo (ABEL); Janete Sayuri
Fujihara, Assessora Técnica do Serviço de Educação a Distância (SEED) e representante da
Coordenação de Capacitação, Treinamento e Ensino (COTREN); Matheus Garcia Barbosa de
Figueiredo, Chefe do Serviço de Fomento à Pesquisa e Extensão (SEFOPEE), representante da
Coordenação de Educação Superior (COESUP) e Vice-Presidente da CPA; Paulo Ricardo dos
Santos Meira, Assessor Técnico da Secretaria de Gestão de Pessoas do Senado Federal; Pedro
Augusto Ramirez Monteiro, Coordenador Pedagógico do Curso de Pós-Graduação em
Orçamento Público e representante dos Coordenadores de Curso; e Telma América Venturelli,
assessora pedagógica e docente de cursos do ILB. Luís Fernando iniciou a reunião proferindo
os itens da pauta, a saber: 1) Prestação de Contas dos trabalhos da CPA e respostas do ILB
quanto à aderência aos requisitos para manutenção do credenciamento do ILB como
Instituição de Ensino Superior; 2) Ações da Diretoria-Executiva para continuidade dos cursos
de pós-graduação lato sensu, em vários campos do conhecimento legislativo; 3) Avaliação das
atividades da CPA, na ótica de seus membros; 4) Aprovação do boletim da CPA (nº 1/2022) e
5) Aprovação do site da CPA. Em seguida, o Presidente Luís Fernando discorreu sobre os itens
1, 2 e 3, informando o seguinte: a CPA, constituída por servidores do Senado Federal e
representantes dos corpos docente e discente, além da sociedade civil, tem suas competências
definidas na Portaria do Instituto Legislativo Brasileiro nº 2/21. Dentre suas atribuições,
encontra-se estimular e disseminar as ações de avaliação institucional no ILB, em eixos
discriminados pelo MEC, bem como analisar seus resultados e o próprio processo de avaliação,
visando a melhoria contínua dessa Escola de Governo do Senado Federal e a aderência aos
requisitos para manutenção do credenciamento do ILB como Instituição de Ensino Superior.
Houve acentuado avanço das ações da Diretoria-Executiva que amoldam critérios, requisitos e
demais exigências apontadas na visita técnica dos avaliadores do MEC em 2018, a qual
resultou na autorização, por 5 (cinco) anos, para a continuidade dos cursos de pós graduação
lato sensu, em vários campos do conhecimento legislativo. Para o novo cenário, a Diretoria-
Executiva do ILB proporcionou a elevação da qualidade de ofertas de cursos, providenciou
arranjos para adequação das salas de aula, adequou atos normativos de gestão dos setores
subordinados e aderiu a convênios com instituições de ensino superior, em nível federal e
estadual, além de Escolas dos Legislativos de Assembleias e Câmaras Municipais. A CPA, na
gestão atual, e refeita a sua composição, desencadeou competências, tais como: a geração
dos relatórios de autoavaliação institucional do período de 2019 a 2021, os quais estavam
pendentes; a apresentação de sugestões de melhoria para a Diretoria-Executiva do ILB a
partir dos relatórios de autoavaliação elaborados, visando o aperfeiçoamento desta escola de
governo; a criação de subcomissões para definição do Plano de Autoavaliação Institucional e
revisão dos instrumentos de avaliação, visando padronizar elementos comuns entre as
coordenações educacionais; e reuniões com a Diretoria-Executiva e coordenadores do ILB, a
fim de apresentar critérios utilizados pelo MEC para avaliação externa e sugerir melhorias que
poderiam ser empregadas no intuito de aumentar o Conceito Institucional do ILB no próximo
recredenciamento. Matheus prosseguiu com o item 4 da pauta, onde relatou o progresso para
construção do boletim da CPA e informou os tópicos que deveriam constar na primeira edição,



26/12/2022 14:06 Boletim Administrativo Eletrônico de Pessoal

https://intra.senado.leg.br/guiaserv/basf/atoFormatado.aspx?ca=1515322&va=1512462,1515322,1514833 2/2

a ser enviada à comunidade acadêmica e ao corpo funcional do Senado Federal. O Presidente
elogiou o trabalho realizado e, como não houve quem desejasse se pronunciar, deu por
encerrada a discussão, colocando em votação o item 4, onde o boletim da CPA foi aprovado
por unanimidade. Passando ao item 5 da pauta, o Presidente deu a palavra ao Matheus, que
passou a relatar as funcionalidades do primeiro site da CPA, apresentando na tela as principais
páginas de conteúdo. Pedro parabenizou pela produção do site, disse que será útil e acessível
para a comunidade acadêmica. Como sugestão, indicou que a apresentação do conteúdo de
listas fosse padronizado de modo que o conteúdo mais recente fosse apresentado primeiro, o
que foi acatado e implementado no ato. Também informou que ele e a SECOM estão
disponíveis para trocar ideias e experiências visando o aprimoramento de novas versões do
site. O Presidente colocou em deliberação o site, o qual foi aprovado pelos membros.
Encerrados os itens da pauta, o Presidente passou a palavra para pronunciamentos e
agradecimentos finais dos membros. Janete elogiou o trabalho dos colegas. Matheus
expressou sua satisfação em poder contribuir com a CPA, e informou que espera estar
novamente com os membros em 2023. Florian declarou que foi uma honra participar deste
seleto grupo do Senado Federal, ressaltando que a CPA faz jus aos 25 anos que o ILB
completou em 2022, e é um exemplo para todas as Escolas Legislativas e Tribunais de Contas
do Brasil. Por fim, agradeceu por ter participado dos trabalhos da CPA no ano de 2022 e
desejou um Feliz Natal. Dalmo expôs grande satisfação em estar participando da reunião e
disse que foi um ano de muito aprendizado nessa convivência, onde pôde ver a dinâmica de
construção dos produtos do grupo, e também desejou um bom Natal e bom Ano Novo. Telma
estimou um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, agradeceu a cooperação de todos e manifestou
alegria em poder trabalhar com os demais membros da comissão. Paulo agradeceu à CPA pelo
voto de confiança por mais um ano de participação, enfatizou que a educação é um tema que
o encanta, e desejou a todos um feliz 2023 de muita saúde e esperança. Thaís agradeceu ao
Presidente pela confiança que lhe foi dada para secretariar essa Comissão, e disse que tem
sido uma honra e um grande aprendizado estar trabalhando ao lado de pessoas com tamanha
experiência. Após os pronunciamentos, o Presidente encerrou a reunião.

Brasília, 1º de dezembro de 2022. Redação de Thais Laerte Xavier de Souza.
Participantes: Luís Fernando Pires Machado (Coordenador-Geral do ILB) e demais participantes
em ordem alfabética: Dalmo Jorge Lima Palmeira, Florian Augusto Coutinho Madruga, Janete
Sayuri Fujihara, Matheus Garcia Barbosa de Figueiredo, Paulo Ricardo dos Santos Meira, Pedro
Augusto Ramirez Monteiro e Telma América Venturelli.
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