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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
ATA DA 11ª REUNIÃO DA CPA
Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, foi realizada na sala da CPA (220) da
Escola Superior do Ministério Público da União – ESMPU reunião técnica da Comissão Própria de Avaliação – CPA
da ESMPU. Estiveram presentes os seguintes membros representantes da CPA: Ulisses Dias de Carvalho, membro
discente do MPU e coordenador da CPA; Najla Nassif Palma, membro docente do MPU; Claudia Maria Ramos,
servidora discente do MPU; Renata Souza Mendes, representante do corpo técnico administrativo da ESMPU e
Fabiane Elisa A. Correa Gurgel, servidora da DIAV/ESMPU. Tiveram suas faltas justificadas os seguintes
membros: Flávio Paixão de Moura Junior, representante do PGR e Leila Pagnozzi, representante da sociedade civil. A
pauta da reunião abordou os seguintes assuntos: 1) Discussão sobre requisitos para oferta de Mestrados
pela ESMPU. Foi informado sobre a possibilidade de oferta de Mestrado pela própria ESMPU e que para isso será
necessária a estruturação de projeto para submeter à avaliação da CAPES. O assunto ainda está em processo inicial de
entendimento e discussão pela Diretoria-Geral, mas já foi feito, pela SEPLAN, consulta prévia sobre o assunto
resultando em proposta de estrutura de curso, custos e possibilidade de atendimento ou não de requisitos necessários
para o projeto. Como a CPA possui integrante com experiência nesse assunto (Professora Leila Pagnozzi), a proposta
foi submetida à CPA para análise a fim de verificar se contemplou todos os requisitos necessários para oferta de
mestrado. Porém, imprevisto no voo da Professora impediu a sua participação na reunião. Foi sugerido o
encaminhamento dos documentos referentes a proposta para análise prévia da Professora e o assunto ser discutido na
próxima reunião. 2) Informação sobre nova legislação publicada pelo MEC em dezembro/17 (Decreto
9.237/2017 e Portarias SERES). Os artigos que afetam as Escolas de Governo foram apontados em documento
encaminhado pela Professora Leila antes da reunião. Essa atualização veio contemplar as Escolas de Governo, ponto
que não era previsto anteriormente na legislação. 3) Recomendação do CNMP – Estabelecimento de métodos de
controle aptos a aferir os impactos das qualificações ofertadas pela ESMPU. Discutiu-se sobre a Recomendação
do CNMP, que foi encaminhada à CPA, (RECOMENDAÇÃO aos Exmos. Srs. Diretor, Diretor Adjunto e
Coordenadores de Ensino da Escola Superior do Ministério Público da União para que, em conjunto com os
Procuradores Gerais e Corregedores Gerais do Ministério Público da União, estabeleçam métodos de controle
aptos a aferir os impactos das qualificações ofertadas pela Escola Superior do Ministério Público da União na
atividade finalística e nos resultados institucionais pretendidos, de modo a permitir a apreciação sobre a
qualidade dos produtos da Carta de Serviços da ESMPU e sobre a relação entre investimentos realizados e os
proveitos alcançados). Na tentativa de se iniciar uma sensibilização e criação de uma avaliação de impacto que
atenda a Recomendação em questão, foi proposta a realização de uma oficina, com os Representantes dos
Corregedores Gerais, representantes dos Procuradores Gerais, Ouvidores dos ramos do MPU, Diretores Gerais da
ESMPU e membros da CPA. Previsão de realização de 18 a 20 de junho de 2018. O professor Rodrigo Ferreira da
UNB, especialista na área, foi convidado a ser capacitador da oficina e a participar da reunião para apresentação aos
membros da CPA, bem como alinhamento sobre os objetivos da oficina. O professor ficou de apresentar uma proposta
para a oficina até o dia 30 de março de 2018. 4) Oficina sobre Metodologia de Pesquisa. Para melhor avaliar as
pesquisas propostas e desenvolvidas pela ESMPU, foi sugerido que os membros da CPA participassem de treinamento
sobre metodologia de pesquisa. Previsão de realização de 16 de abril de 2018 das 8h às 18h. Data a ser confirmada,
conforme disponibilidade do capacitador. Renata ficou de contatar o capacitador. Foi sugerido convidar os
Coordenadores de Ensino dos ramos do MPU para participarem do treinamento. 5) Avaliação Institucional – 2º
semestre de 2017. Foram apresentados os resultados referentes a 2º semestre da avaliação institucional 2017, bem
como o consolidado dos dois semestres avaliados. Porém, tendo em vista a assunção da nova Diretoria da ESMPU, a
CPA entende que os dados coletados no segundo semestre de 2017, e a sua consolidação com os dados coletados no
primeiro semestre, devem ser divulgados e encaminhados para Diretoria Geral para as providências que entenderem
pertinentes. Na linha do que consta no primeiro relatório, uma avaliação mais ampla das ações adotadas no âmbito de
2018 será realizada no início de 2019, ocasião em que os dados coletados em 2017 também servirão de parâmetros
para análise. 6) Outros Assuntos. Foi sugerida agendamento de reunião extraordinária para tratar das pendências
decorrentes desta reunião. Aproveitando a vinda dos membros da CPA para a oficina de metodologia de pesquisa, foi
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definido que a reunião seja no dia 17 de abril de 2018 as 9h. Sem mais nada a tratar, lavro a presente ata que após
lida e aprovada será assinada por todos os presentes na reunião.

Fabiane Elisa A. Correa Gurgel
Presentes:
Ulisses Dias de Carvalho
Najla Nassif Palma
Claudia Maria Ramos
Renata Souza Mendes

Anexo I - Resultados Consolidados da Autoavaliação Institucional (1º e 2º Semestres de 2017)

Documento assinado eletronicamente por FABIANE ELISA AUGUSTA CORREA GURGEL,
Analista do MPU/Apoio Técnico-Especializado/Gestão Pública, em 19/03/2018, às 11:48 (horário
de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21, de 3 de março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Najla Nassif Palma, Usuário Externo, em 19/03/2018, às
12:20 (horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21, de 3 de março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por ULISSES DIAS DE CARVALHO, Usuário Externo, em
19/03/2018, às 16:56 (horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21, de 3 de março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Claudia Maria Ramos, Usuário Externo, em 02/04/2018,
às 18:24 (horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21, de 3 de março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por RENATA SOUZA MENDES, Técnico do MPU/Apoio
Técnico-Administrativo/Administração, em 21/05/2018, às 19:45 (horário de Brasília), conforme a
Portaria ESMPU nº 21, de 3 de março de 2017.
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