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ATA DA 11“ REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA)

DO DIA 03/06/2016

No terceiro dia do mês de junho do ano de dois mil e desesseis, às dez horas, ocorreu a 
décima primeira reunião da Comissão Própria de Avaliação (CPA), com a participação 
dos servidores do Senado Federal José Dantas Filho, Coordenador de Educação 
Superior; Cláudio Cunha de Oliveira, Chefe do Serviço de Ensino a Distância; Telma 
América Venturelli, coordenadora geral do curso de pós-graduação lato sensu em 
Orçamento Público; Walesca Borges da Cunha e Cruz, representante dos alunos do 
curso de pós-graduação em Ciência Política; Paulo Ricardo dos Santos Meira, 
representante do setor de Gestão de Pessoas e Fíeloísa Guzzi Campos (convidada), 
chefe de serviço de pós-graduação, para deliberar sobre: 1) Leitura e aprovação da ata 
da reunião anterior; 2) Leitura e aprovação do Relatório de Atividades 2013-2015 e 3) 
Assuntos gerais. Maria dos Remédios Santos Albuquerque, Sílvia Castanheira Oddone 
e Paulo Roberto Alonso Viegas justificaram antecipadamente suas ausências. José 
Dantas iniciou a reunião com alguns avisos de interesse da CPA. Ele relatou que o 
professor Antônio José Barbosa será o representante da sociedade civil na CPA. 
Informou ainda que será publicada a portaria que formaliza a formação atual da CPA. 
José Dantas Filho informou que a Diretoria Geral do Senado (DGER) aprovou os três 
novos cursos de especialização que serão oferecidos pelo IMLB: Gestão Integrada de 
Projetos, Análise de Constitucionalidade e Avaliação de Políticas Públicas. Outros 
dois cursos estão na fase de planejamento e irão abordar a Gestão de Informação 
Legislativa e a Tecnologia da Infonnação no Legislativo. José Dantas Filho destacou a 
participação do ILB no planejamento e execução de um evento em homenagem aos 
professores, em outubro. O evento será uma parceria do ILB com o Centro de 
Formação, Treinamento e Desenvolvimento - CEFOR da Câmara dos Deputados. José 
Dantas Filho mencionou a participação do ILB em uma conferência com escolas de 
governo na ENAP e disse que as novas propostas para o ILB estão em acordo com as 
práticas mais modernas destacadas na ocasião. Cláudio Cunha de Oliveira relatou a 
participação do ILB no congresso da Associação Brasileira de Ensino a Distância - 
ABED e disse que o ILB também apresenta as melhores práticas naquela área. José 
Dantas Filho deu prosseguimento á reunião e iniciou a discussão sobre o Relatório de 
Atvidades da CPA. Paulo Ricardo dos Santos Meira elogiou o relatório e apontou 
alguns acertos de forma, além de ressaltar que o relatório aponta a necessidade de 
melhoria em infraestrutura e na qualidade do material usado em sala de aula, mais 
especificamente, nos slides. Ele entende que é preciso aumentar a taxa de publicação 
de artigos acadêmicos em periódicos por parte dos alunos, pois somente doze por 
cento dos alunos publicaram seus trabalhos em periódicos. Telma América Venturelli 
explicou que os dados foram retirados do acompanhamento de egressos de 2015, feito 
logo após o encerramento dos cursos e isso pode explicar a baixa taxa de publicação.
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José Dantas Filho comentou a possibilidade de uma publicação própria do ILB, e 
lembrou também do concurso de teses, dissertações e monografias do Senado Federal. 
A área de pesquisa da COESUP irá buscar uma relação do ILB com periódicos 
conceituados pela CAPES com o objetivo de aumentar o número de publicações por 
parte dos alunos do ILB e futuros pesquisadores. Ele informou que há também um 
projeto de política de pesquisa que está na DGER para aprovação. Esse projeto prevê 
grupos de pesquisa que deverão impulsionar a geração de textos aptos a serem 
publicados em periódicos científicos. Em relação às melhorias necessárias para o 
aperfeiçoamento de professores, José Dantas Filhos informou que haverá um curso de 
didática no ILB que abordará assuntos pertinentes à prática de sala de aula. O 
professor desse curso, selecionado pela Comissão de Seleção de Colaboradores 
Educacioanis -  CSC, será o Paulo Ricardo dos Santos Meira. José Dantas Filho 
mencionou a negociação de parceria entre o ILB e o Instituto Brasiliense de Direito 
Público -  IDP que poderá oferecer aos servidores da Casa cursos em administração 
pública e direito em nível de Mestrado. Os membros do Comitê aprovaram o relatório 
de atividades. Cláudio Cunha de Oliveira lamentou a ausência da representante da 
comunidade, Maria dos Remédios Santos Albuquerque, e solicitou que ela seja 
informada por e-mail e possa dar possíveis contribuições à versão final do relatório. 
Telma América Venturelli informou que fará os ajustes necessários ao texto, entrará 
em contato com a representante da comunidade e que o passo seguinte será a 
divulgação do relatório. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a 
presente, e, para constar, eu, Jorge Porcaro, que secretariei a reunião, lavro e assino 
esta Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelos demais presentes.

^^_Bíã^ia, 3 de junho de 2016.
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