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ATA DE REUNIÃO 

3ª Reunião - 2015 05/05/2015 Sala 39 – Cefor 9h30 às 11h30 

 
1. Participantes 

 

Nome Representação 

Gustavo Silva de Salles (Presidente) Corpo diretivo 

Marcos Vinícius Ferrari Corpo discente 

Pedro Koshino Sociedade civil 

Raquel Braga Rodrigues Corpo diretivo 

Ricardo Senna Guimarães Corpo técnico-administrativo 

Obs.: Nesta reunião não houve representação do Corpo docente e dos Egressos. 
 

2. Pauta 

 
1. Aprovação da ata da reunião anterior, realizada em 24/03/2015. 

2. Apresentação do conteúdo sobre avaliação disponibilizado na página do Programa na 
internet/intranet (www.camara.leg.br/posgraduacao). 

3. Avaliação de Egressos e Avaliação de Disciplinas a distância. 

4. Discussão do Parecer CNE/CES nº 295/2013, que estabelece o instrumento de avaliação para 
credenciamento e recredenciamento das escolas de governo. O arquivo foi enviado aos 
componentes por e-mail. 

5. Estabelecimento de plano de trabalho e cronograma de reuniões da CPA. 
 

3. Encaminhamentos e decisões 

 

• A ata da reunião anterior foi aprovada sem ressalvas. 

• Foi distribuída aos presentes a versão impressa do Relatório de Autoavaliação Institucional 2014. 

• Foi consensual a interpretação do Art. 15 do Regulamento da CPA quanto ao quórum mínimo 
para deliberações nas reuniões. Entende-se que são necessários, no mínimo, 4 representantes 
presentes para atingir a maioria absoluta, independentemente de serem titulares ou suplentes. 

• Foi projetada em tela, para visualização dos presentes, a página do Programa na internet/intranet 
(www.camara.leg.br/posgraduacao). Destacou-se o tópico “Avaliação”, no qual foram criadas três 
páginas orientadas à transparência do processo e divulgação dos resultados: “Autoavaliação 
institucional”, reunindo informações sobre a concepção e metodologia do processo de avaliação; 
“O Programa de Pós-Graduação em Números”; e “Comissão Própria de Avaliação – CPA”, espaço 
para publicação de informações e documentos relativos à CPA. 

• Para acompanhamento da Comissão, foi explicitado o processo de avaliação atualmente em 
aplicação pela Copos: a Avaliação de Egressos. Trata-se de aplicação anual voltada a levantar os 
impactos profissionais, pessoais e acadêmicos, bem como o suporte psicossocial, dos cursos 
encerrados há 2 anos. Os componentes tomaram conhecimento dos formulários a serem 
aplicados aos egressos e seus chefes imediatos. O relatório dessa etapa de avaliação será 
apresentado até o final do 1º semestre. 

• Foi também informado que estão sendo desenvolvidos formulários específicos de Avaliação de 
Disciplinas e Avaliação Docente para as disciplinas a distância dos cursos de especialização. Além 
disso, foi comunicado que a Avaliação de Infraestrutura será aplicada, como planejado, no final do 
1º semestre. 
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• Foi objeto de discussão o Parecer CNE/CES Nº 295/2013, homologado pelo MEC em 7/5/2014, 
que institui o Instrumento de Avaliação Institucional Externa das Escolas de Governo com vistas 
ao credenciamento e recredenciamento para oferta de cursos de pós-graduação lato sensu. A 
partir de leitura prévia do documento, os presentes percorreram e discutiram todos os itens que 
compõem os 5 eixos e os requisitos legais e normativos a serem avaliados. Concluiu-se que, não 
obstante a necessidade de desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento de suas ações, o Cefor e o 
Programa de Pós-Graduação apresentam condições favoráveis em vários itens, especialmente 
quanto às dimensões 3 – Corpo Social, 4 – Desenvolvimento Profissional e 5 – Infraestrutura. 
Decidiu-se que, para melhor apreciação das dimensões 1 – Planejamento e Desenvolvimento 
Institucional e 2 – Gestão Institucional, é necessário que a CPA detenha-se mais profundamente 
no conteúdo do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Cefor. Para tanto, ficou 
acordado que o Diretor da Coordenação de Pós-Graduação será convidado para apresentar e 
promover discussão sobre o PDI, com foco no Instrumento de Avaliação Externa (CNE/CES Nº 
295/2013), na próxima reunião. O Presidente da CPA irá fazer esse convite. Pedro Koshino 
consultou sobre a possibilidade de convidar um servidor do TCU que tem interesse no tema para 
participar da reunião. Os presentes concordaram por unanimidade. 

• Estabelecimento de plano de trabalho e cronograma de reuniões da CPA: para reflexão sobre uma 
futura proposta de plano de trabalho para a CPA, algumas questões foram levantadas e 
discutidas, porém ainda não definidas. Ficam como temas a serem aprofundados nas próximas 
reuniões. São elas: 

− Papel da CPA em relação ao Programa de Pós-Graduação: acredita-se que a CPA deva ter um 
papel ativo e propositivo, interferindo criticamente no processo, estabelecendo 
direcionamentos e propondo ações com base nos resultados relatados. Para tanto, a CPA deve 
apropriar-se da metodologia de avaliação aplicada pelo Programa, verificando seus processos 
específicos, instrumentos e relatórios, visando agregar uma visão enriquecedora. 

− Relatório de autoavaliação: entende-se que, à medida que um instrumento de avaliação 
externa esteja efetivamente estabelecido e praticado pelo órgão regulador, o relatório 
produzido pela CPA deva caminhar rumo a uma estruturação coerente com esse instrumento, 
de forma a facilitar a leitura dos resultados pelos diversos públicos, inclusive os avaliadores 
externos. 

• Foi informado que o Cefor irá desenvolver uma identidade visual para a CPA. As propostas serão 
apresentadas em reunião quando estiverem criadas. 

• A fim de promover maior presença nas reuniões e garantir representatividade de todos os 
segmentos, decidiu-se reforçar a recomendação de que todos os componentes devem se esforçar 
para comparecer às reuniões ou, pelo menos, que a representação de cada segmento esteja 
presente com um dos seus representantes. Esse ajuste deverá ser feito diretamente pelos 
representantes de cada segmento. O Presidente da CPA vai entrar em contato com os 
componentes para reforçar essa necessidade. Especialmente na próxima reunião, a presença de 
todos é de grande importância. 

 

4. Próxima reunião 

 
Será realizada no dia 16/6/2015 (terça-feira), das 9h30 às 11h30, na sala 39 do Cefor, com a seguinte 
pauta: 

1. Apresentação, pelo Numid/Cefor, de propostas de identidade visual para a CPA. 

2. Apresentação e discussão do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Cefor. 

3. Estabelecimento de plano de trabalho e cronograma de reuniões da CPA. 

O presidente da CPA enviará convite aos componentes. 


