COESUP 2020 (e a Pandemia)
Em 2020, assim como em 2019, não houve aprovação do Plano Anual de Capacitação
do Senado Federal (PCAF) por parte do Conselho de Supervisão, apesar do estudo contratado
junto à consultoria externa. A justificativa foi de que um ato da presidência do Senado relativo
à pandemia inviabilizou aulas presenciais e não haveria tempo de transformá-las em teleaulas.
Ainda assim, a COESUP enviou o ofício 053/20 (documento nº 00100.074214/2020-46),
no qual solicitou autorização da Diretoria-Geral para a realização de seis cursos a distância (três
de extensão e três de especialização).
Os grupos de estudo que ainda não tinham enviado seus trabalhos completaram tal
compromisso.
Para o segundo semestre, está prevista a realização do curso de extensão “A Defesa
Nacional e o Poder Legislativo” em parceria com a Escola Superior de Guerra
(https://sites.google.com/view/defesanacionalpoderlegislativo/o-curso). Também está sendo
negociado um curso em “Contas Públicas” em parceria com o Instituto Serzedello Corrêa (ISC),
do Tribunal de Contas da União.
Tendo em vista que a Coordenação de Educação Superior da Escola de Governo do
Senado não lançou cursos novos em 2019 e nem em 2020 até o momento, continuam sendo
administrados a distância, por conta da pandemia, o curso “Democracia, Direito Eleitoral e
Poder Legislativo” (DDEPL), em parceria com a Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior
Eleitoral (EJE/TSE), e “Avaliação de Políticas Públicas” (APP), em parceria com o Tribunal de
Contas da União e Câmara dos Deputados.
As informações sobre esses dois cursos e sobre os impactos sofridos por conta da
pandemia seguem abaixo.
1) Curso de Pós-graduação lato sensu “Democracia, Direito Eleitoral e Poder
Legislativo”
Realizado conjuntamente pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Senado Federal
Total de alunos: 33 (16 do TSE e 17 do SF)
O DDEPL, realizado conjuntamente pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Senado Federal, foi
idealizado dentro do eixo da capacitação corporativa como forma de intercâmbio de
conhecimentos, informações e experiências, a fim de contribuir para o desenvolvimento
profissional dos servidores de ambos os órgãos e aprimorando, no que toca a tal ramo
especializado da justiça, a prestação do serviço público atinente à realização das eleições,
bem como a prestação da jurisdição eleitoral.
A entrega dos trabalhos teve o cronograma adiado, conforme tabela abaixo, em razão dos
obstáculos criados pelo avanço da pandemia de COVID-19 no Distrito Federal, cenário que

obrigou a paralisação temporária das atividades acadêmicas como medida de segurança
sanitária. De se ressaltar, ademais, que o novo calendário estabelecido foi fruto de consenso
entre os alunos e a Direção do Curso, de forma a harmonizar o necessário encerramento das
atividades com um prazo razoável para a entrega dos trabalhos finais, sem perda de sua
qualidade, minimizando, assim, os impactos da aludida paralisação.
DATA
20 de julho de 2020

ATIVIDADE
Reinício das atividades de
orientação e elaboração dos
TCCs
01 a 11 de setembro de 2020
Defesa dos trabalhos em banca
por plataforma digital - alunos
que anteciparam entrega.
18 de setembro de 2020
Entrega do TCC - 1ª Turma
28 de setembro a 2 de Defesa dos trabalhos em banca
outubro de 2020
por plataforma virtual 0 1ª
Turma
2 de outubro de 2020
Entrega do TCC - 2ª Turma
13 a 19 de outubro de 2020
Defesa dos trabalhos em banca
por plataforma digital - 2ª
Turma
A partir da situação emergencial vivenciada no país, a EJE\TSE se adequou aos normativos
editados pela Presidência da Corte, adotando o teletrabalho como forma preferencial para
desenvolvimento de suas atividades, ficando o comparecimento físico ao local de trabalho
restrito aos casos em que indispensável. As rotinas da escola foram transpostas, o tanto
quanto possível, paras as plataformas virtuais disponíveis (Google Drive, WhatsApp e Zoom) e,
por meio delas, permanecem sendo executadas, mesmo com as dificuldades naturais
causadas pelo distanciamento físico da equipe.
Do ponto de vista do curso, a situação emergencial vivenciada no país obrigou à suspensão
das atividades da pós-graduação, na linha das medidas de isolamento social então adotadas
pelo Governo do Distrito Federal. Nessa perspectiva, também foram consideradas as
dificuldades relatadas pelos alunos. Dentre elas: (i) a ausência de um ambiente adequado para
redação dos TCCs, sobretudo para os servidores que são pais e precisam conciliar os
cuidados com os filhos com as atividades laborais desenvolvidas no regime de Home Office (ii)
acesso à bibliografia, em virtude do fechamento das bibliotecas. No mês de julho, foi
acordado com os alunos o reinício das orientações dos TCCs e marcada data para sua entrega
e avaliação conforme tabela acima, tudo por meio de plataformas virtuais.
Na Coordenação de Educação Superior do Senado Federal (COESUP/SF), as rotinas foram
alteradas substancialmente. A maioria dos servidores e colaboradores realizou o trabalho a
partir de casa, tendo em vista situações de risco em virtude de histórico de doenças e baixa

imunidade. As demandas diminuíram pela falta de cursos presenciais em andamento. A
Coordenação adotou providências para se adaptar à nova realidade do trabalho virtual, como
maior utilização de plataformas para videoconferências e uso de aplicativos colaborativos.
Também discutiu novas maneiras de se preparar para o trabalho quando as atividades
acadêmicas retomassem seu ritmo normal. Outro problema enfrentado pela COESUP foi a
ausência do PCASF 2020, ainda não aprovado até a presente data. A fim de continuar
atendendo as pessoas que procuram a COESUP, a Coordenação manteve uma rotina de
comparecimento ao trabalho no período matutino. Providenciou-se ainda a transferência
remota das ligações telefônicas destinadas ao Setor dos Cursos de Pós-Graduação (SEPOS)
para o telefone do titular do setor.
2) Curso de Pós-graduação lato sensu em Avaliação de Políticas Públicas
Esse curso é realizado conjuntamente pelo Instituto Serzedelo Corrêa, escola de governo do
Tribunal de Contas da União (ISC/TCU), Câmara dos Deputados (CD) e pelo Instituto Legislativo
Brasileiro (ILB/SF). O Senado possui nove servidores que participam dessa especialização,
conforme lista abaixo:

O TCU e o Senado possuem sete acordos de cooperação vigentes, detalhados a seguir, com
destaque para os diretamente relacionados com ações educacionais. Os acordos podem ser
consultados em: https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=2127:25::::::
No âmbito do acordo do item 330 foi realizada a Especialização em Avaliação de Políticas
Públicas.
Código
do
acordo
Códig
o do
acord
o

Acordo

Acordo

Objeto (histórico)

Início da vigência

Objeto (histórico)

Fim da vigência
Inicio
da
vigênc
ia

Documentos

Fim da
vigência

Docum
entos

216

Senado
Federal
Ações
de
Comunicaçã
o

Estabelecer um sistema de cooperação entre o TCU e os
veículos de Comunicação do Senado Federal, notadamente
Agência Senado de Notícias, Radio Senado e TV Senado,
visando à divulgação de informações de interesse público,
dentro de padrão de qualidade técnica e linha editorial de
responsabilidade de cada instituição.

24/0
9/20
18

23/09/2
023

2
docu
ment
o(s)

195

Acessibilidad
e e Inclusão
Social
Senado,
Câmara, STF,
STJ, TST, e
TJDFT

Estabelecer cooperação técnica entre o Senado Federal, a
Câmara dos Deputados, o STF, o TCU, o STJ, o TST e o TJDFT,
no âmbito da acessibilidade e da inclusão social da pessoa
com deficiência.

14/1
2/20
17

13/12/2
022

4
docu
ment
o(s)

182

Senado
Federal,
Câmara dos
Deputados e
ONU-Ilanud

Estabelecer a cooperação técnico-científica e cultural e o
intercâmbio de conhecimentos, informações e experiências,
visando estudar, desenvolver e implementar ações em
conjunto, a fim de promover a realização de Cursos de
Pós-Graduação lato sensu, em nível de Especialização, a ser
iniciado em 2018, sobre a temática principal inserida na
proposta da Universidade Mundial de Segurança e
Desenvolvimento Social das Nações Unidas.

14/0
9/20
17

13/09/2
022

2
docu
ment
o(s)

438

Senado
Federal
e
Câmara dos
Deputados Legislativo
Sustentável

Estabelecer cooperação técnica inerente à sustentabilidade e
à logística sustentável, entre o TCU, o Senado Federal e a
Câmara dos Deputados, observando-se o alinhamento aos
Objetivos
de
Desenvolvimento
Sustentável
(ODS)
preconizados pela Organização das Nações Unidas (ONU), à
legislação de regência da matéria e aos acórdãos exarados
pelo TCU, a exemplo do Acórdão-TCU-Plenário nº 1.056, de
24 de maio de 2017

08/1
1/20
18

11/12/2
024

16
docu
ment
o(s)

330

Senado
Federal
ILB/ISC

Estabelecer a cooperação técnico-cientifica e cultural, o
intercâmbio de conhecimentos, informações e experiências,
visando à formação, ao aperfeiçoamento e à especialização
técnica de recursos humanos, bem como ao
desenvolvimento institucional, mediante a implementação
de ações, programas, projetos e atividades de interesse
comum entre o SENADO/lLB e o Tribunal de Contas da União
- TCU. Parágrafo Único - A cooperação e o intercâmbio
mútuos consistirão na transferência de conhecimentos,
informações e experiências, ou quaisquer outras atividades
de interesse comum dos partícipes, exceto informações
protegidas por legislação específica e as consideradas de
caráter confidencial pelas instituições cooperadas.

12/0
7/20
13

11/07/2
023

4
docu
ment
o(s)

-

179

Senado
Federal
Ação
governamen
tal

Definição e implementação de iniciativas que favoreçam o
aperfeiçoamento das atividades realizadas pelos PARTÍCIPES
relacionadas à fiscalização da gestão pública e à avaliação de
políticas, planos e programas governamentais, contribuindo
para tornar a atuação estatal mais efetiva na solução dos
problemas nacionais.

04/0
9/20
17

03/09/2
021

2
docu
ment
o(s)

96

Senado
Federal
Pós-Graduaç
ão

Estabelecimento de parceria para a realização do curso de
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM ORÇAMENTO PÚBLICO,
com a finalidade de capacitar servidores do Senado Federal,
do Tribunal de Contas da União, da Controladoria-Geral da
União, da Secretaria de Orçamento Federal e da Câmara
Legislativa do Distrito Federal para desenvolver a geração, a
aplicação e a disseminação de conhecimentos e
competências na Administração Pública, notadamente na
área de Orçamento Público, em conformidade com o projeto
pedagógico em anexo.

06/1
1/20
15

Prazo
indeter
minado

2
docu
ment
os

Por conta da pandemia, foi necessário alterar o calendário acadêmico, com algumas
alterações pontuais em ações presenciais que estavam previstas, mas a maioria das ações foi
convertida em telepresencial, pela plataforma Teams, ou em EaD, utilizando o Moodle, ou
ambas. As três pós-graduações previstas para início em 2020 e 2021 estão sendo/serão
ofertadas a distância.

As novas datas do calendário estão disponíveis em:
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=600044:66:1111565866150::NO:RP,66::

O TCU já adotava a prática do teletrabalho desde 2009 para alguns servidores. Então, a maior
parte dos sistemas corporativos e soluções tecnológicas já estava adaptada a esta
modalidade. No caso do ISC, a plataforma Microsoft Teams passou a ser utilizada mais
amplamente, tanto para as reuniões administrativas quanto para as aulas telepresenciais e
defesas de TCCs. Os eventos do ISC e do TCU passaram a ser transmitidos pelo YouTube,
inclusive as sessões plenárias.
Dentre os maiores desafios, o ISC/TCU destaca a transformação da coordenação executiva de
eventos presenciais em uma área dedicada à promoção de eventos e ações educacionais
online. Houve necessidade de treinamento da equipe e mudança nas rotinas de trabalho, mas
a adaptação foi bem-sucedida. A área de ações culturais (Museu e Espaço Cultural) também
passou por transformações e alterações de metas, como a promoção de exposições virtuais. E

a área de serviços de informação (Arquivo, Biblioteca e Gestão do Conhecimento) adequou as
rotinas para ampliar o atendimento online, que já era realizado anteriormente.

