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DIVISÃO DE AVALIAÇÃO

ATA 15ª REUNIÃO CPA 14/03/2019

Aos catorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às dez 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; Flávio Paixão de Moura Junior, representante da PGR; Claudia Maria
Ramos, servidora discente do MPU; Renata Souza Mendes, representante do corpo técnico
administrativo da ESMPU; Leila Pagnozzi, representante da sociedade civil; Najla Nassif Palma,
membro docente do MPU. Participaram, ainda, da reunião Angélica de Oliveira Dias, servidora da
DIAV/ESMPU; Ana Carolina Fernandes Araujo, Chefe da DIAV/ESMPU. A pauta da reunião
abordou os seguintes assuntos: 1. Discussão sobre possível suplência dos titulares da CPA.
Dr. Ulisses argumentou que não vê necessidade de suplência, pois pela experiência dessa
gestão, os trabalhos fluíram de forma tranquila e produtiva. Professora Leila informa que as
instituições de Ensino Superior não têm suplência em suas CPAs e defende que não deva mesmo
existir, pois a experiência de sua instituição foi bastante negativa devido às polêmicas e
dificuldades de tomada de decisão com pessoas, que muitas vezes, não acompanhavam os
trabalhos da comissão. Dra. Najla contra argumentou que, para a realidade do MPU, poderia ser
importante ampliar a representatividade dos ramos e, consequentemente, a participação. De outro
lado, Claudia pontuou que, no MPDFT, todas as vezes que trabalharam com suplência em
comissões ou grupos de trabalho, as dificuldades de tomada de decisão foram maiores. Renata
defendeu que a suplência, além de abrir a possibilidade de maior participação dos ramos,
também abre um leque de possibilidades de consulta de modo que respalde a DIAV nos
processos de trabalho. Dr. Flávio também defendeu na mesma linha da maioria que não deveria
haver mesmo suplentes pelos motivos já explicitados. Dr. Ulisses encaminhou para votação
resultando em 4 votos a 2 pela não existência de suplente, ficando o registro da possibilidade de a
próxima composição da CPA discutir novamente a matéria. 2. Discussão sobre possíveis
nomes para compor a CPA. Ana Carolina apresentou a lista com possíveis nomes sugeridos
pela SEPLAN para comporem a nova CPA; Dr. Ulisses ratificou a indicação do Dr. Rafael Garcia
Rodrigues e de Cristiane Nogueira pelo MPT; Dra. Najla pediu para falar primeiro com o
Procurador-Geral do MPM para indicação de um possível nome, mas frisou que sabia que as
indicações não eram feitas por ramo e sim por seguimento. Claudia ficou de encaminhar
sugestões pelo MPDFT. Dr. Flávio ratificou a indicação de Dr. Jeferson Aparecido Dias pelo
MPF. Leila sugeriu que a sociedade civil fosse representada por alguém da região. Dr. Ulisses
solicitou que até as 10 horas do dia 15 de março fossem encaminhadas sugestões de outros
nomes para comporem a lista de sugestões da CPA. A lista com as sugestões de nomes deve ser
encaminhada para a Direção da ESMPU o mais brevemente possível, tendo em conta que o
mandato da atual composição da CPA encerra em abril/2019 e que o seu funcionamento é
imprescindível para a manutenção do credenciamento da ESMPU junto ao MEC. 3. Informação
sobre a decisão do Diretor-Geral no final de 2018 de não vincular as avaliações de reação
a emissão dos certificados, pois prejudicaria a contagem da meta física: Ana Carolina
explicou acerca da referida decisão. A contagem da meta física poderia influenciar no processo
de recredenciamento da ESMPU junto ao Ministério da Educação. Dr. Ulisses sugeriu que a nova
composição da CPA busque novas estratégias para que haja mais respostas às avaliações,
ainda que elas continuem desvinculadas dos certificados. A comissão acata também a sugestão
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da DIAV no sentido de que, nas especializações, no momento da mudança de uma disciplina para
outra, haja a necessidade de realizar a avaliação módulo concluído; Ana Carolina aproveita para
explicar acerca do problema no sistema para a aplicação das avaliações, que, desde o ano
passado, os cursos de Pós-graduação não são avaliados, pois o sistema não está encaminhando
os e-mails aos participantes. Além disso, as respostas dos participantes às avaliações não foram
armazenadas no sistema. Dr. Ulisses ressaltou a importância de buscar, imediatamente, outras
maneiras de realização das avaliações, de forma que elas não deixem de ser realizadas dentro do
prazo correto, sugere que sejam feitas por meio do Google docs. ou de qualquer outra ferramenta,
e informa que, caso não haja a resolução da questão, a CPA poderá fazer um requerimento formal
de correção direcionado para o setor de TI da ESMPU. 4. Análise do Relatório de gestão 2015-
2019. Dr. Ulisses fez correções pontuais no texto do relatório e Dra. Najla solicitou que o histórico
fosse mais detalhado. Feitas estas correções, o relatório poderá ser publicado e conter, em seu
bojo, linha do tempo e resumo com as principais ações da CPA. 5. Possibilidade de discutir o
módulo do PDI de autoavaliação institucional à distância. Renata explicou o andamento da
construção do PDI; que a Escola está envolvida na redação dos módulos descritivos relativos a
cada área de trabalho; informou que a Direção-Geral antecipou a finalização do PDI para maio de
2019, e que, por este motivo, será necessária a participação desta gestão da CPA na elaboração
do módulo avaliação. Dr. Ulisses solicitou o encaminhamento das orientações para a redação do
referido módulo e determinou a data de 29 de março para a consolidação do texto. DIAV
encaminhará proposta de texto aos membros da CPA. 6. Outros assuntos. Dr. Ulisses solicitou
que a ESMPU emita certidão que ateste a participação dos membros da CPA no órgão
colegiado. Renata solicitou que os membros da CPA atualizem os currículos no LATTES, pois
isso será levado em consideração no momento do recredenciamento da Escola. Ana Carolina
informou que o relatório de autoavaliação institucional foi publicado no site da ESMPU e que foi
amplamente divulgado pelos canais de comunicação da ESMPU. 7. Ao final, tendo em vista que
esta foi a última reunião ordinária da atual composição da Comissão, foram registrados por todos
os seus integrantes agradecimentos e menções elogiosas a todos os servidores que compõem a
SEPLAN que deram apoio no desenvolvimento dos trabalhos da CPA. Sem mais nada a tratar,
lavro a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos os presentes na
reunião.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ULISSES DIAS DE CARVALHO , Usuário Externo,
em 20/03/2019, às 15:52 (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 20/03/2019, às 16:06 (horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21, de 3 de março de
2017.

Documento assinado eletronicamente por Leila Pagnozzi, Usuário Externo, em 20/03/2019, às
16:08 (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 20/03/2019,
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Documento assinado eletronicamente por Claudia Maria Ramos , Usuário Externo, em
21/03/2019, às 00:13 (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 0148541 e o código
CRC 8FC68C19.
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