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Nº: 8584-S1 segunda-feira, 28 de novembro de 2022

INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

Ao vigésimo sexto dia do mês de setembro de dois mil e vinte e dois (26/9/2022), foi
realizada reunião da Comissão Própria de Avaliação, 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; 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); 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), 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 e docente de cursos do ILB; 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) Acompanhamento das sugestões de
melhoria apresentadas ao ILB; 2) Deliberação quanto à proposta do Plano de Autoavaliação
Institucional, apresentada na reunião anterior; 3) Apresentação dos resultados das avaliações
referente à oficina pedagógica promovida pelo ILB em junho e agosto/2022; 4) Apresentação
dos relatórios das ações de disseminação de conhecimento promovidas pela COESUP em
agosto e setembro/2022; 5) Aprovação do layout do Boletim da CPA. Luís Fernando agradeceu
a presença de todos os membros e concedeu a palavra ao Matheus para apresentação dos
itens da pauta. Sobre o item 1, foi apresentado um relatório contendo as principais
atualizações quanto às sugestões apresentadas nos relatórios de autoavaliação anual de 2020
e 2021. Ao final da exposição, o presidente colocou o relatório em deliberação, o qual foi
aprovado pela maioria dos membros. Com relação ao item 2 da pauta, Matheus apresentou
algumas sugestões de melhoria em relação à minuta que havia sido apresentada na reunião
passada, principalmente no tocante aos prazos para entrega do resultado das avaliações.
Sobre a divulgação dos trabalhos da CPA, Luís Fernando sugeriu que fosse colocado, no
corredor ao lado da sala 5, um banner com as competências da CPA, como forma de dar
ciência sobre a existência desta comissão no ILB. Luís Fernando, Dalmo e Telma reforçaram a
importância de as avaliações das ações educacionais serem compulsórias, a fim de se
aumentar aparticipação dos alunos. Marcelo frisou a importância de ser dado um feedback aos
alunos sobre as melhorias que foram feitas a partir das avaliações realizadas, pois isso poderia
motivá-los a preenchê-las. Luís Fernando concordou com Marcelo, e acrescentou que também
deveria ser dada transparência tanto aos alunos quanto aos professores sobre os resultados
das avaliações, mantendo-se o cuidado de não divulgar nomes. Paulo Meira comentou, sobre
uma disciplina da pós-graduação em que apenas dois alunos responderam à avaliação, que
poderia ter ocorrido algum problema relativamente grave, ressaltando que com esta amostra
não se conseguiria realizar uma análise satisfatória dos dados levantados. Também sugeriu
que, além do termo de compromisso, fosse acrescentado aos materiais de divulgação dos
novos cursos um pequeno parágrafo para informar a respeito das avaliações que são feitas ao
final de cada disciplina, visando promover melhorias na qualidade das ações educacionais.
Janete perguntou se poderia ser alterado o prazo para os cursos livres. Luís Fernando achou
pertinente a colocação da Janete e a colocou para deliberação dos membros, que não se
opuseram. O presidente, no intuito de dar mais tempo para que os membros pudessem
contribuir para a proposta do Plano de Autoavaliação Institucional, optou por deixar a
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aprovação do plano para a próxima reunião ordinária da CPA, em dezembro de 2022. Sobre o
item 3 da pauta, Matheus comentou sobre a oficina realizada com os servidores das
coordenações educacionais do ILB e apresentou o resultado das avaliações realizadas,
ressaltando a pouca participação no preenchimento dos questionários avaliativos. Paulo Meira
comentou que a baixa participação poderia ser em virtude da distância entre os dois encontros
da oficina. Matheus concordou, porém, disse que esse distanciamento foi necessário em
virtude do recesso e de férias de colegas do ILB, os quais exigiram o adiamento do segundo
encontro e, consequentemente, da realização das avaliações ao término da ação educacional.
Sobre o item 4 da pauta, Matheus informou aos membros o projeto de ações de disseminação
de conhecimento realizadas por servidores do Senado Federal que retornam de cursos de pós-
graduação para os quais foram beneficiados com afastamento remunerado e/ou apoio
financeiro desta Casa. Em seguida apresentou os relatórios criados a partir das duas ações já
realizadas pela COESUP. Paulo Meira ficou em dúvida se a questão 13 do item 10.1 referia-se
apenas ao curso específico ou ao ILB de forma geral. Matheus sinalizou que esse tipo de
dúvida existe e será sanada com a revisão dos instrumentos de avaliação, trabalho este em
desenvolvimento por subcomissão da CPA. Telma recomendou melhorar a qualificação na
análise das respostas obtidas nas avaliações educacionais, ressaltando a diferença entre dados
quantitativos e qualitativos. Quanto ao item 5 da pauta, Matheus apresentou proposta de
layout do Boletim da CPA, incluindo algumas sugestões de melhoria. Luís Fernando
parabenizou o trabalho do Matheus na elaboração da minuta do boletim. Paulo Meiraachou
muito bonita a logomarca da CPA. Matheus agradeceu e acrescentou que os colegas da
COPERI tiveram participação na elaboração tanto da logomarca quanto do layout do Boletim
da CPA. Matheus sugeriu que a proposta do boletim fosse modificada para conter um link com
a descrição "Veja Mais" ao final do resumo de cada matéria, o qual direcionasse para o futuro
site da CPA. Com relação aos canais de comunicação divulgados no rodapé do boletim, ficou
decidido usar somente o e-mail da CPA, onde ficariam registradas todas as conversas, e não o
telefone. O presidente da CPA colocou para deliberação o layout do Boletim da CPA, o qual foi
aprovado por todos os membros, ficando o conteúdo da primeira edição do boletim para ser
tratado em reunião posterior. Florian parabenizou a brilhante descrição do Matheus e de toda a
equipe que participou da elaboração da proposta do boletim. Encerrados os itens da pauta, o
presidente Luís Fernando passou a palavra para pronunciamentos finais dos membros, e em
seguida encerrou a reunião. Brasília, 26 de setembro de 2022. Redação de Thais Laerte Xavier
de Souza.

Participantes: Dr. 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, Marcelo Azevedo Larroyed, Matheus Garcia Barbosa de
Figueiredo, Paulo Ricardo dos Santos Meira e Telma América Venturelli.
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