
07/08/2018 SEI/ESMPU - 0080135 - Ata

https://sei.escola.mpu.mp.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=88621&infra_… 1/2

 
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

ATA DA 12ª REUNIÃO DA CPA

Aos dezessete dias do mês de abril 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; Flávio Paixão de Moura Junior, representante do PGR; 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. Presença virtual do seguinte membro: Leila Pagnozzi,
representante da sociedade civil. A pauta da reunião abordou os seguintes assuntos: 1) Encaminhamentos
da última reunião. Foi informado sobre o encaminhamento, ao Diretor Geral, das propostas de realização
das oficinas de Metodologia de Pesquisa e de Avaliação de Impacto definidas na última reunião, para
autorização. 2) Proposta para Oficina de Avaliação de Impacto (Anexo I). Analisada a proposta de
oficina, encaminhada pelo professor Dr. Rodrigo, pelos integrantes da CPA. Solicitadas as seguintes
adaptações: 2.1) adequação da proposta de realização da oficina em 2 dias (datas sugeridas: 18 e
19/06/2018); 2.2) observar que a construção do instrumento de avaliação de impacto deverá abranger
aspectos qualitativos; e 2.3) encaminhamento, aos integrantes da CPA, do material elaborado antes da
realização da oficina. Verificar com o Diretor Geral a possibilidade de realização dessa oficina nas datas
sugeridas e a forma que serão encaminhados os convites às autoridades público-alvo da oficina em questão.
3) Oficina sobre Metodologia de Pesquisa. Por conflito de agenda da professora que realizaria essa oficina,
não foi possível a sua realização no dia 16/04/2018. Para aproveitar a viagem dos participantes da oficina de
avaliação de impacto, foi sugerido o dia 20/06/2018 para realização da referida oficina.  Verificar com o
Diretor Geral a possibilidade de realização dessa oficina na data sugerida. 4) Avaliação Institucional 2017.
Solicitada a revisão da versão consolidada do relatório de Avaliação Institucional do ano 2017 pelos
integrantes da CPA. Incluir o realizado pela ESMPU em 2017 e encaminhar para a Diretoria-Geral e
publicação na página da CPA na internet da ESMPU. 5) Demandas Diretores Gerais – Reunião
07/03/2018. Na tentativa de atender o solicitado pelos Diretores, sobre um possível levantamento que
identifique o impedimento ou desinteresse de membros e servidores em participar das atividades oferecidas
pela Escola, a CPA sugeriu incluir esse público na próxima Avaliação Institucional.  6) Outros Assuntos.
Sugerido convidar a Assessora de Comunicação para participar da próxima reunião. 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
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Claudia Maria Ramos

Renata Souza Mendes
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Anexo I - Proposta Oficina Avaliação de Impacto. 

 

Documento assinado eletronicamente por FABIANE ELISA AUGUSTA CORREA GURGEL,
Analista do MPU/Apoio Técnico-Especializado/Gestão Pública, em 02/05/2018, às 16:15 (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
02/05/2018, às 16:16 (horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21, de 3 de março de 2017.

 

Documento assinado eletronicamente por Flavio Paixao de Moura Junior, Usuário Externo, em
02/05/2018, às 16:46 (horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21, de 3 de março de 2017.

 

Documento assinado eletronicamente por Leila Pagnozzi, Usuário Externo, em 02/05/2018, às 18:30
(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 19:46 (horário de Brasília), conforme a
Portaria ESMPU nº 21, de 3 de março de 2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.escola.mpu.mp.br/sei/autenticidade informando o código verificador 0080135 e o código
CRC 95DB00E2.
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