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O Instituto Legislativo Brasileiro em 2021

Em 2021, contrariando qualquer prognós co de encolhimento
ou desaceleração das a vidades, o Ins tuto Legisla vo Brasileiro
– ILB/Interlegis, aprimorou a sua vocação para compar lhamento de conhecimento e transferência de tecnologia por
meio de treinamentos remotos, cursos em EaD, especializações e
cursos de extensão, bem como em oﬁcinas e ciclos de palestras.
Essas a vidades beneﬁciaram milhares de pessoas entre
servidores do Senado Federal e de órgãos parceiros, servidores
públicos estaduais e municipais, deputados estaduais,
vereadores, membros de parlamentos e organismos estrangeiros
e comunidade em geral.
Na modalidade de cursos a distância abertos ao público, foram
quase 200 mil inscrições. No âmbito do Programa Interlegis,
aproximadamente 200 novos Acordos de Cooperação Técnica
com câmaras municipais foram celebrados.
Este documento apresenta um resumo dos resultados
alcançados pelo ILB/Interlegis no período, que vão muito além

dos exemplos citados. Eles comprovam, por meio dos números e
dados, o sucesso das estratégias adotadas pelo Ins tuto em
tempos de pandemia e de isolamento social e conﬁrmam, mais
uma vez, sua relevância e credibilidade.
Antes de apresentá-los é importante frisar que, como Escola de
Governo, o ILB desenvolve suas a vidades em três frentes:
ensino, pesquisa e extensão. As a vidades de ensino,
capacitação e pesquisa estão concentradas nas Coordenações de
Treinamento e Educação Superior, onde são ministrados cursos
de extensão e especialização credenciados pelo MEC, bem como
treinamentos internos e externos. As a vidades de extensão, por
sua vez, estão focadas majoritariamente em torno do Programa
Interlegis, que mobiliza a Coordenação de Planejamento e
Relações Ins tucionais e a Coordenação de Tecnologia da
Informação. O Interlegis, uma inicia va de mais de duas décadas,
é o maior programa de extensão legisla va do País, e trabalha
para promover a modernização, transparência e integração do
Poder Legisla vo nos três níveis da Federação.

Capacitação interna e externa

Iniciemos o balanço destacando a norma zação de dois importantes
processos para a área de Educação, a saber a aprovação da Instrução
Norma va nº 1 do ILB e o Ato nº 17 da Diretoria-Geral, a seguir
explicados:
A Instrução Norma va nº 1/2021 do ILB alterou a forma de seleção de
colaboradores educacionais, tornando o processo mais ágil e menos
burocrá co. As mudanças reforçaram o foco no atendimento das necessidades
dos órgãos internos que buscam capacitação para seus servidores e facilitaram
a par cipação de interessados na vaga de colaboradores.
Por ﬁm, embora a nova sistemá ca dê mais autonomia para que o ILB
realize a gestão das coordenações de curso e coordenações

A adoção do teletrabalho mudou a ro na das servidoras
e servidores do Senado e colocou à prova a capacidade
de todos os setores de se reinventarem. Além de ajustar
de maneira eﬁciente a realização de suas tarefas, o ILB
buscou proporcionar meios para que as equipes da Casa
se habilitassem para a nova forma de desempenhar

educacionais, garante a competência decisória do Comitê Cien ﬁcoPedagógico, para recomendação ou veto ﬁnal das ações.
Já a nova polí ca de capacitação do Senado Federal prevista no Ato nº
17 da DGer, assegurou mais ﬂexibilidade na realização das a vidades
de formação, entre elas, o fracionamento da licença capacitação em
até cinco períodos e o aumento considerável da quan dade de
alterna vas para o treinamento online.
As mudanças, por outro lado, conferem ao ILB a atribuição de avaliar
os cursos livres mo vadores de pedidos de licença capacitação,
atuando para assegurar a qualidade e a relevância das ações para o
alcance da missão ins tucional do Senado Federal.

suas tarefas. Treinamentos internos da equipe ILB
também atenderam demandas relacionadas a
a vidades voltadas para a licença capacitação, o uso
o mizado do Teams, Sigad, Coordenação de Cursos e
Indexação na Plataforma Saberes.

Quase 200 mil pessoas se inscreveram para uma das 67 turmas
on-line oferecidas durante todo o ano para o público em geral

As a vidades de Capacitação, Treinamento e Ensino podem
serdirecionadas tanto para o público interno quanto externo.
Qualquer cidadão pode se inscrever e a procura pelas ofertas é
sempre muito grande.
Na capacitação interna, o ILB se adequou às medidas de isolamento
social adaptando com grande sucesso os cursos inicialmente previstos
para serem presenciais para a modalidade remota.
Foram executados 15 cursos nessa versão, com a captação de 396

turmas

inscritos

EAD

67

191.498

Remoto

15

396

servidores. Eles supriram a solicitação das seguintes unidades:
Conleg, Secom, Conorf, SGM, SPATR, SPOL e o próprio ILB.
Já as ofertas abertas ao público, realizadas à distância por meio de
cursos online abertos e em massa (MOOC), registraram 191.496
inscrições em 2021, em mais de 60 turmas.
Foram emi dos 186 pareceres técnicos relacionados à concessão de
licença capacitação e realização de treinamentos externos.

Em 2022, novos conteúdos serão lançados: Mediação do Ensino e da Aprendizagem on-line; Planejamento e
Avaliação do Processo de Aprendizagem; Racismo Estrutural; Legisla vo em Contexto; e O papel do Congresso em
200 anos de lutas por inclusão social da população negra e das mulheres.

Educação Superior

Pós-graduação
Em 2021, 304 servidores do Senado Federal e de órgãos parceiros se
inscreveram nos treinamentos oferecidos em nível superior, nas
modalidades de Especialização e Extensão.
Com a introdução do ensino remoto, valendo-se das plataformas de
videoconferência e de ambiente virtual de aprendizagem, foi possível
ampliar a oferta de vagas, especialmente, para ações extensionistas e
também para alunos não regulares de outras ins tuições fora do
entorno de Brasília.
Os cursos, até então restritos a colaboradores de ins tuições públicas
situadas no Distrito Federal, puderam ser disponibilizados a
servidores de órgãos de várias localidades do Brasil que mantém
acordos de cooperação com o ILB, muitos dos quais já ﬁrmados no
âmbito do Programa Interlegis.
Foi o caso da Especialização em Orçamento Público. Primeiro curso
realizado integralmente na modalidade remota, ele contou com
aproximadamente 39 alunos regulares e 57 especiais – servidores de
Assembleias Legisla vas e Câmaras Municipais, principalmente –, que

graças à tecnologia empregada para a realização do curso puderam
assis r à disciplinas como Análise Econômica do Setor Público;
Processo de Elaboração Orçamentária; Processo Legisla vo
Orçamentário; Polí cas Públicas e Orçamento no Contexto Brasileiro;
Execução Orçamentária e Financeira; Contabilidade Pública; e
Fiscalização e Controle.
Em 2021, o ILB também atuou no planejamento, na elaboração e na
realização do curso de Especialização em Poder Legisla vo e Direito
Parlamentar – PLDP, lançado no ﬁnal do 2º semestre. No momento
está sendo processada a fase de seleção dos discentes, sendo que 84
pessoas se inscreveram para uma das 50 vagas disponíveis para
servidores do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do Tribunal
de Contas da União, da Presidência da República, do Ministério da
Defesa, da Câmara Legisla va do Distrito Federal e da Advocacia-Geral
da União.

Especialização em Orçamento Público:

42 alunos regulares e 57 especiais

Cursos de extensão
Outros cursos muito aguardados veram uma ou mais edições no ano:
Mídias Sociais e Poder Público; Defesa Nacional e Poder Legisla vo; e o
Papel do Parlamento na Polí ca Externa. Sem concorrentes no
mercado, são ímpares tanto pelo modelo do treinamento como pela
qualidade dos professores e o conteúdo ofertado.
Na sua segunda edição, o curso Defesa Nacional e o Poder Legisla vo –
CDNPL contou com a par cipação de alunos vinculados ao Ministério
da Defesa, Tribunal de Contas da União, Câmara dos Deputados e
Senado Federal. Vinte e nove par cipantes concluíram com êxito a
ação.
No ano que se passou ocorreram duas edições da extensão em Mídias
Sociais e Poder Legisla vo com alunos do Senado Federal, Câmara dos
Deputados, Tribunal de Contas da União e outros parceiros. Ao todo,
140 alunos foram cer ﬁcados.

3 Cursos de extensão: 301 participantes

Por ﬁm, o ILB também realizou quatro edições do programa O Papel
do Parlamento na Polí ca Externa. Voltado para representantes do
corpo diplomá co de nações estrangeiras no Brasil, ele amplia a
compreensão do papel do parlamento brasileiro na polí ca externa.
Os eventos contaram com alunos do corpo diplomá co da Tunísia,
Reino Unido, Cabo Verde, Portugal, Angola, Guiné-Bissau, Rússia,
Bolívia, Bélgica, México, Bahrein, Ucrânia, Alemanha, Egito, Marrocos,
Trindade e Tobago, Sri Lanka, Tailândia, África do Sul, Irlanda,
Dinamarca, Austrália, Nigéria, Luxemburgo, Colômbia, Suriname,
Sérvia, Botsuana, Sudão, Suécia, Malauwi, Gana, Suíça e Cazaquistão.

Para 2022, a parceira Escola Superior de Defesa quer ampliar o número de vagas do
CDNPL para 40, atendendo a outros órgãos públicos que mostraram interesse na oferta.

Programa Interlegis

Oﬁcinas Interlegis são treinamentos que ensinam como u lizar as
ferramentas tecnológicas desenvolvidas pelos técnicos do Programa
especiﬁcamente para câmaras e assembleias.
As oﬁcinas também podem ajudar a atualizar regimentos internos e
leis orgânicas, aplicar regras e legislação de grande interesse para as
casas como redação legisla va e licitações e contratos e adotar boas
prá cas como princípios de Sustentabilidade, apenas para citar
exemplos.
Oﬁcinas Interlegis Online
Tecnologia
· Sistema Apoio ao Processo Legisla vo – SAPL
· Portal Modelo
· Ar culação e Compilação Textos Legais no SAPL
· e-Democracia
· SAPL-R – Sessões plenárias Remotas
· Processo Legisla vo Digital (SAPL/ICP Brasil – Assinatura Digital)
Leis
· Revisão de LO/RI
· Técnica Legisla va/Redação Oﬁcial

Oﬁcinas, assim como outros eventos promovidos no âmbito do
Programa Interlegis, em geral são realizadas a par r de solicitação de
câmaras ou assembleias, por vezes mediadas por Senadoras ou
Senadores que pretendem es mular ou apoiar ações de
modernização e capacitação em seus estados.
No ano de 2021 o ILB/Interlegis realizou 80 oﬁcinas remotas e sete
presenciais. Os eventos reuniram 2.498 pessoas e a ngiram 1.060
horas/aula.
· LGPD
· Licitações e Contratos
Boas Prá cas
· Planejamento Estratégico no Legisla vo
· Gestão para a Sustentabilidade
· Comportamento e Imagem Pública – Cerimonial no ambiente
legisla vo
· Comunicação Integrada
Vereança
· Treinamento Express para Vereadores

O Portal Panorama do Legisla vo Municipal oferece dados atualizados em tempo real sobre as câmaras municipais como número
de servidores, orçamento anual, PIB per capita e IDH. Fica hospedado no portal do Senado Federal.
Par cipação em Seminários e Congressos
O Programa Interlegis foi destaque na XX Marcha dos Legisla vos
Municipais, promovida pela União dos Vereadores do Brasil – UVB em
Brasília, no mês de agosto. Na ocasião foi lançada a plataforma
Panorama do Legisla vo Municipal, resultado de dois anos de
trabalho conjunto entre o ILB e o Data Senado.
Em novembro, mais uma vez o Programa Interlegis teve par cipação
especial durante a 24ª Conferência UNALE em Campo Grande – MS.
Visitas técnicas
São visitas feitas por servidores do ILB a câmaras ou assembleias para
divulgar ações do Programa Interlegis e apresentar seus produtos e
serviços. Em 2021 foram 42 visitas, sempre com observância aos

protocolos sanitários de segurança. O ILB/Interlegis também recebeu
presidentes, vereadores, deputados estaduais e servidores
legisla vos de 73 municípios.
Acordos de Cooperação Técnica
Como resultado das negociações e do trabalho de relacionamento da
equipe que promove o Interlegis, 209 Acordos de Cooperação Técnica
foram assinados com câmaras municipais ou assembleias legisla vas
dando a elas o direito de u lizarem as soluções tecnológicas do
Programa. Atualmente
Instalações de produtos Interlegis
2636 casas legisla vas
2020 2021
usam os produtos tecnológicos Interlegis.
90 277
.leg

Novas adesões: 209 - Total de câmaras atendidas: 2636
Oﬁcinas: 87, com 2498 par cipantes atendendo 548 en dades
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Outros Números Relevantes

Tecnologia da Informação
Apoios em 31 eventos com 600 horas de preparação e
transmissão;
Resolução de 4778 chamados técnicos;
Hospedagem de 1284 instâncias do SAPL; 2445 de Portais
Modelo; 317 e-Democracia; 747 instâncias de email
corpora vos; e 2600 de domínios leg.br.
Produção Mul mídia
A equipe de mul mídia produziu 32 vídeos, demandas de
diversos setores. Todo esse material agora está disponível no
canal do ILB no YouTube e na intranet.
Adicionais de especialização, licenças capacitação e
treinamentos externos
Análise e despacho de 652 adicionais de especialização
Parecer técnico de 153 licenças capacitação
Parecer técnico de 33 treinamentos externos
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