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Nº: 8440-S1 quarta-feira, 10 de agosto de 2022

INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

Ao vigésimo quarto dia do mês de junho de dois mil e vinte e dois (24/06/2022), foi realizada
reunião da Comissão Própria de Avaliação (CPA), convocada pelo presidente da CPA e
representante da Diretoria-Executiva do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), Luís Fernando
Pires Machado, para a apresentação da minuta do Plano de Autoavaliação Institucional do ILB
- 2022 a 2024, produzida pela Subcomissão 1 da Comissão Própria de Avaliação - CPA. Além
do presidente da Comissão, estiveram presentes na sessão: Fábio Renato da Silva,
Coordenador de Educação Superior (COESUP) - convidado, Janete Sayuri Fujihara, Assessora
Técnica do Serviço de Educação a Distância (SEED) e representante da Coordenação de
Capacitação, Treinamento e Ensino (COTREN); Marcelo Azevedo Larroyed, Chefe do Serviço de
Planejamento e Projetos Especiais (SPPE) e representante da Coordenação de Planejamento e
Relações Institucionais (COPERI); Matheus Garcia Barbosa de Figueiredo, Chefe do Serviço de
Fomento à Pesquisa e Extensão (SEFOPEE) e representante da Coordenação de Educação
Superior (COESUP); Pedro Augusto Ramirez Monteiro, Coordenador Pedagógico do Curso de
Pós-Graduação em Orçamento Público e representante dos Coordenadores de Curso e Rafael
Silveira e Silva, Coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Consultoria Legislativa do
Senado Federal (NEPLEG), bem como coordenador-geral e docente de cursos de pós-
graduação do ILB. Iniciados os trabalhos, Luís Fernando discorreu que aquela era a segunda
reunião da CPA neste ano de 2022, agora para apresentação do referido item da pauta.
Agradeceu a presença dos membros e justificou a ausência daqueles que não puderam
comparecer. Em seguida, passou a palavra ao Vice-Presidente da CPA, Matheus, que iniciou
falando que a proposta foi elaborada por uma subcomissão composta por cinco membros da
CPA, criada especificamente para elaboração da minuta do Plano de Autoavaliação
Institucional, documento este que seria uma espécie de direcionador para os trabalhos da
CPA, e que estava sendo produzido pela primeira vez desde que esta comissão foi criada.
Comentou que o plano tem vigência trienal, seguindo o ciclo avaliativo do SINAES, e que foi
baseado em documento similar produzido pela CPA da UNB, instituição que tem servido de
referência em várias ações da CPA. Na continuação, mencionou que o Plano de Autoavaliação
poderá ter ajustes, em termos de conteúdo e de formatação, conforme sugerido pelos
membros da CPA. Em seguida, Matheus procedeu com a leitura e realizou comentários sobre
pontos específicos do documento apresentado. Alguns dos membros da CPA deram as
seguintes sugestões: Marcelo sugeriu que, nos eventos da COPERI, o recebimento do
certificado deveria ser condicionado à resposta do formulário eletrônico de avaliação. Também
foi sugerido pelos membros algo análogo para os professores, forçando-os de certa forma a
responderem as avaliações sob sua responsabilidade. Rafael concordou que os professores
devem realmente participar das avaliações, mas entende que o pagamento pelo exercício do
encargo não poderia ser retido caso não o façam. Janete comentou que, no caso dos cursos da
COTREN, o aluno somente pode fazer a avaliação final, que o habilitaria a ter o certificado,
após realizar a avaliação do curso. Matheus ressaltou sobre a importância dos prazos para as
avaliações que não são relacionadas aos cursos, e também a avaliação pelo corpo técnico
administrativo, que há anos não é executada, e precisaria ser feita esse ano ainda,
possivelmente no mês de outubro. Com relação ao prazo para o envio das avaliações à CPA,
Matheus lembrou que tal atribuição é de competência das Coordenações, e ressaltou que
deveria ser validado com elas um prazo suficiente para encaminhamento dos resultados para a
CPA. Marcelo questionou sobre o prazo da avaliação para as Oficinas das Câmaras Municipais,
que até então fica aberto por vários dias após o término de cada ação educacional. Luís
Fernando frisou que cabe ao aluno responder prontamente a avaliação para poder, então, ter
acesso ao certificado. Também informou que o Plano de Autoavaliação Institucional não estava
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sendo submetido para deliberação naquele momento, apenas estava sendo apresentado como
proposta para deliberação na próxima reunião da CPA. Pedro comentou que as avaliações de
disciplinas do Curso de Pós-Graduação em Orçamento Público ofertadas no ano passado
tiveram pouca participação dos alunos, de modo que a coordenação do curso teria interesse
em reforçar o pedido de participação, razão pela qual perguntou se tais formulários de
avaliações mais antigas poderiam continuar abertos para o preenchimento. Matheus expôs
que não tem uma resposta no momento, uma vez que tais regras quanto a prazos para
avaliações atualmente não estão definidas e seriam objeto de definição da própria CPA no
plano que está sendo objeto de discussão. Concluída a leitura e os comentários sobre a minuta
do Plano de Autoavaliação Institucional, o presidente Luís Fernando disponibilizou o
documento para todos membros fazerem suas considerações, estabelecendo como data limite
para as contribuições o prazo de 15 de setembro. Luís Fernando parabenizou e agradeceu aos
membros da Subcomissão 1, pelo exímio trabalho, e declarou encerrada a reunião.

Brasília, 24 de junho de 2022. Redação de Thais Laerte Xavier de Souza. Participantes:
Dr. Luís Fernando Pires Machado (Coordenador-Geral ILB) e demais participantes em ordem
alfabética: Fábio Renato da Silva, Janete Sayuri Fujihara, Marcelo Azevedo Larroyed, Matheus
Garcia Barbosa de Figueiredo, Pedro Augusto Ramirez Monteiro e Rafael Silveira e Silva.
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