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COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos

CEBRASPE

RELATÓRIO ANUAL E CONCLUSIVO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. A Comissão de Acompanhamento e Avaliação - CAA, instituída pela Portaria MEC n®
654, publicada no DOU de 31/07/2014, e alterada pela Portaria MEC n^ 192, publicada no
DOU de 08/04/2016, em cumprimento ao disposto no seu art. 35, reuniu-se nas
instalações do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de
Eventos - CEBRASPE, em Brasília-DF, no dia 09 de abril de 2019, para tomar
conhecimento do Programa de Trabalho firmado no Primeiro Termo Aditivo ao Contrato
de Gestão celebrado entre o CEBRASPE e o Ministério da Educação, com interveniência
da Fundação Universidade de Brasília - FUB, em 24 de dezembro de 2018, publicado no
DOU n5 247, de 26/12/2018, seção 3, pág.l6.

2. Esta Comissão, composta pelos membros relacionados abaixo, atua em
conformidade com o disposto na Cláusula Décima Terceira — Da Fiscalização, do
Acompanhamento e da Avaliação de Resultados, do Contrato de Gestão celebrado em 18
de fevereiro de 2014 entre o Ministério da Educação - MEC e o Centro Brasileiro de
Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE:

•  Jaqueline Ribeiro Silva - Secretaria Executiva - SE/MEC;
•  Fiávia de Oliveira Silva - Secretaria de Educação Básica - SEB/MEC -Ministério da

Educação;

•  Maria Ângela Guimarães Feitosa - Fundação Universidade de Brasília (FUB); e
•  Dayse Souza da Silva Santos - Diretoria de Tecnologia e Disseminação de

Informações Educacionais - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anisio Teixeira (INEP).

3. A representante indicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), justificou sua ausência.

4. Em atendimento ao art. 10 da Portaria acima referida e ao inciso II do art. 25 da
Portaria MEC n5 1021/2014, acompanharam esta reunião, como representantes do
Ministério da Educação, Maria Cristina de Lima Perez, Chefe do Núcleo de Coordenação,
Supervisão e Acompanhamento das Organizações Sociais, unidade da Secretaria Executiva
- Núcleo OS/SEA/SE-MEC; e Ana Cláudia Moura Torres, Assessora do Núcleo OS/SEA/SE-
MEC.



METODOLOGIA DE TRABALHO

5. Para a elaboração do presente Relatório, a Comissão baseou-se na agenda de
trabalho enviada pela Chefe do Núcleo OS aos membros desta Comissão, em 25 de
março de 2019, por meio do Ofício-Circular n^ 04/2G19/CGSOS/SE-MEC, e adotou a

seguinte seqüência de atividades:

DATA: 09/04/2019 -Terça-feira

Horário Pauta

09:30h

Informes e organização dos trabalhos (membros da CAA e

representantes do MEC)

- Informação sobre o 1^ Termo Aditivo ao Contrato de Gestão;

- Consolidação da agenda e estratégia de trabalho da CAA; e

- Demais esclarecimentos

lOhOO

Apresentação, pela Diretoria-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em

Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, do Relatório do

Contrato de Gestão 2018

llhOO Elaboração do Relatório de Avaliação Anual 2018 da CAA

12h30h Almoço

13h30h Finalização do Relatório de Avaliação Anual 2018 da CAA

16h00
Apresentação do Relatório de Avaliação Anual da CAA à Diretoria do

Cebraspe (Membros da CAA, representantes/MEC e Diretoria Cebraspe)

17hOO Encerramento dos trabalhos do dia

6. Feitos os informes gerais, a abertura da Reunião se deu pela apresentação da

Diretora-Geral, Sr. Adriana Rigon Weska, que destacou as principais atividades realizadas

pelo Cebraspe em 2018, em especial as detalhadas no Relatório do Contrato de Gestão.

Ressalta-se que o Cebraspe seguiu o modelo de relatório recomendado pelo Tribunal de

Contas da União dividido em 8 capítulos: (i) Visão Geral da Instituição; (ii) Planejamento

Estratégico e Governança (iii) Gestão de Riscos e Controles Internos, com destaque para o

Programa de Integridade trabalhado ao longo do último ano (iv) Atividades do Contrato

de Gestão, detalhando a celebração do Termo Aditivo e o Programa de Trabalho previsto

e desenvolvido a partir da assinatura (v) Alocação de recursos e áreas especiais da

gestão, com destaque para a gestão orçamentária e financeira, gestão de pessoas, gestão

de licitação e contratos, gestão patrimonial e infraestrutura, gestão da tecnologia da

informação, gestão de custos e sustentabilidade ambiental ; (vi) Outras informações
relevantes, capítulo que o Centro destacou a metodologia de gestão implementada que

segue o Modelo de Excelência da Gestão da Fundação Nacional da Qualidade, as
atividades de Comunicação e Marketing, as Publicações de 2018, as principais políticas

institucionais e as principais inovações de 2018; (vii) Declaração de Integridade; e (viii)
Anexos e Apêndices, capítulo que o Centro incluiu a Auditoria Externa das Demonstrações
Contábeis realizada pela TATICCA. Participaram da Reunião, o Diretor Executivo, José Edil
Benedito; o Diretor de Operações e Eventos, Jorge Amorim Vaz; o Superintendente de TI,
Hanno Regehr; o Assessor da Direção, Marcus Vinícius Araújo Soares; o Coordenador da



9. No cumprimento do item II do art. 4? da Portaria MEC n- 654/2014, esta Comissão
propôs as seguintes recomendações constantes dos Relatórios Anual e Conclusivo de
2014 e de 2016 e da Reunião Extraordinária realizada em 02/06/2015.

RELATÓRtO ANUAL E CONCLUSIVO DE 2014

Ao MEC/INEP:

I. Rever a atual composição desta Comissão, considerando a viabilidade de
participação e o equilíbrio entre as partes contratantes, incluindo especialistas de
outras instituições.

Comentário da CAA na Reunião Anual de 2015: RECOMENDAÇÃO
PARCIALMENTE ATENDIDA. Por meio da Portaria MEC n^ 192, de 08/04/2016,
foram indicados novos representantes para a Comissão, no entanto esta Comissão
reitera a necessidade de equilíbrio entre as partes contratantes, incluindo
especialistas de outras instituições.

Comentário da CAA na Reunião Anual de 2018: RECOMENDAÇÃO EM
ATENDIMENTO. A representante do MEC que acompanhou a Reunião de
Avaliação Anual 2018 desta Comissão, informou que considerando: i) o INEP, ter
deixado de ser interveniente ao instrumento contratual a partir da celebração do
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão; ii) a mudança na gestão do MEC;
iii) a recomendação da Comissão quanto à necessidade de equilíbrio entre as
partes contratantes, incluindo especialistas de outras instituições; a Portaria que
institui a Comissão será revista e apresentada à nova direção do MEC, para que
esteja constituída/publicada para a próxima reunião de acompanhamento
semestral de 2019, a ser realizada no segundo semestre de 2019.

RELATÓRIO ANUAL E CONCLUSIVO DE Z016

Controladoria, Francisco Nino; a Coordenadora Jurídica, Maria Luiza Borges; a •*'
Coordenadora do Escritório de Gestão, Camila Diógenes; a Assessora de Comunicação,
Maíra Andrade; e a Assessora da Direção, Tereza Mesquita.

7. A Diretora-Geral do Centro ressaltou a retomada do diálogo junto ao MEC/
FUB/INEP, visando a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão,
conforme pode ser observado no relato constante à página 31 do Relatório de Gestão
2018 do Cebraspe, objetivando assegurar a continuidade do fomento às suas atividades
em 2018 e perspectivas para 2019.

8. A partir da exposição do Relatório do Contrato de Gestão Anual 2018 do Cebraspe,
por meio da Diretoria da 05, os membros da Comissão detiveram-se aos dados e
informações disponibilizados.

RECOMENDAÇÕES CONSTANTES DE RELATÓRIOS ANTERIORES DA COMISSÃO



Ao MEC/INEP

II. Considerando a emissão do Parecer nS 00005/2016/DEPCONSU/PGF/AGU da

Procuradoria Geral Federal - PGF, manifestação do MEC e do INEP em relação aos

seus parágrafos 238 a 244.

Comentário da CAA na Reunião Anual de 2018: RECOMENDAÇÃO
DESCONSIDERADA por perda de objeto, uma vez que o INEP saiu da condição de

Interveniente ao Contrato de Gestão e já não é parte integrante do Conselho de

Administração da 05.

Ao MEC

I. Agendar nova reunião tão logo exista posicionamento quanto à celebração do
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.

Comentário da CAA na Reunião Anual de 2018: RECOMENDAÇÃO ATENDIDA
nesta Reunião de Avaliação Anual de 2018, realizada em 09/04/2019, devido a

assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão em 24/12/2018.

1? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2015

AO MEC/INEP/CEBRASPE:

I. Revisão/adequação do Contrato de Gestão de acordo com as orientações do
Acórdão TCU 3304/2014 com a participação do Núcleo de Coordenação,

Supervisão e Acompanhamento das Organizações Sociais/SE/MEC, em especial
a elaboração/pactuação de proposta do Quadro de Metas e Indicadores de
Desempenho para 2015.

Comentário da CAA na Reunião Extraordinária de 2015: RECOMENDAÇÃO EM
ATENDIMENTO, O Contrato de Gestão está em fase de revisão entre as áreas

técnicas e, posteriormente, será apresentado para as áreas jurídicas do MEC,

INEP, FUB e CEBRASPE.

Comentário da CAA na Reunião Anual de 2018: RECOMENDAÇÃO ATENDIDA

por meio da celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão,
assinado em 24/12/2018.

Ao MEC/INEP:

Rever a atual composição desta Comissão, considerando a viabilidade de
participação e o equilíbrio entre as partes contratantes, incluindo especialistas
de outras instituições.



Comentário da CAA na Reunião Extraordinária de 2015: RECOMENDAÇÃO EM
ATENDIMENTO. O MEC já recebeu as novas indicações do INEP e irá solicitar à
SEB e à SESu a indicação de novos representantes, quando, então, será
elaborada nova Portaria da Comissão.

Comentário da CAA na Reunião Anual de 2018: RECOMENDAÇÃO EM
ATENDIMENTO Vide resposta à recomendação dirigida ao MEC/INEP no
Relatório Anual e Conclusivo de 2014 citada neste item III.

IV. AVALIAÇÃO DO GRAU DE ALCANCE DAS METAS DE 2018

10. Não foram realizados o acompanhamento semestral e a avaliação anual do grau de
alcance das metas de 2018, em virtude de o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de
Gestão ter sido assinado em 24 de dezembro de 2018, e publicado no Diário Oficial da
União em 26 de dezembro de 2018, inviabilizando o início das ações previstas para 2018,
devido o repasse dos recursos federais ter sido efetivado na conta bancária da OS em 31
de dezembro de 2018. Entretanto, a Comissão tomou conhecimento do Quadro de
Indicadores e Metas de Desempenho pactuado. Anexo I do citado aditivo;

Indicadores e Metas para 2019

Tabela de Indicadores

Peso

para

Conceito

índice Indicador E Unidade
Peso

indicador
2018 2019

tempestividade - refere-se à
entrega de produtos/serviços
dentro do prazo acordado

Eficiência %

qualidade da

execução (Qf)

eficiência - refere-se à entrega

do produto/serviço buscando-se
a maximização da relação
custo/benefício

Eficiência

Economícidade
% 2 85% 90%

1. Operações
Logísticas

1

conformidade - refere-se à

capacidade do Cebraspe de
cumprir os critérios pactuados
para cada produto/serviço

Eficácia %

satisfação das

satisfação da parte demandante
- notas atribuídas à qualidade do
produto/serviço prestado e ao
relacionamento do demandante

com os executores

Efetividade

Eficácia
%

partes

interessadas

(QS)

satisfação dos participantes e

destinatários - notas atribuídas à

qualidade do produto/serviço
prestado e ao relacionamento

da parte interessada com os
executores

Efetividade %

1 80% 82%

Meta/Ano

y



2. Desenvolvimento

de Competências e

Formação Profissional

3. Processos

Acadêmicos e

Inovação

4. Desenvolvimento

de Soluções e

Inovação em TIC

qualidade da

execução (Qf)

satisfação das

partes

interessadas

(QS)

formação /

certificação

qualidade da

execução (Q£)

satisfação das

partes

interessadas

(QS)

inovação /

melhoria

qualidade da

execução (Qf)

tempestividade - refere-se à
entrega do produto/serviço

dentro do prazo acordado

eficiência - refere-se à entrega

do produto/serviço buscando-se

a maximização da relação
custo/benefício

conformidade - refere-se à

capacidade do Cebraspe de

cumprir os critérios pactuados

para cada produto/serviço

satisfação da parte demandante

- notas atribuídas à qualidade do

produto/serviço prestado e ao

relacionamento do demandante

com os executores

satisfação dos participantes e

destinatários - notas atribuídas à

qualidade do produto/serviço
prestado e ao relacionamento

da parte interessada com os

executores

percentual de atingimento da

demanda estabelecida em

iniciativas de formação /

certificação com contribuição

acadêmica do Cebraspe

tempestividade - refere-se à

entrega do produto/serviço

dentro do prazo acordado

eficiência - refere-se à entrega

do produto/serviço buscando-se

a maximização da relação
custo/benefício

conformidade - refere-se à

capacidade do Cebraspe de
cumprir os critérios pactuados
para cada produto/serviço

satisfação da parte demandante

- notas atribuídas à qualidade do
produto/serviço prestado e ao

relacionamento do demandante

com os executores

satisfação dos participantes e

destinatários - notas atribuídas à

qualidade do produto/serviço
prestado e ao relacionamento

da parte interessada com os
executores

percentual de atividades

impactadas por inovação ou

melhoria introduzida pelo

Cebraspe

tempestividade - refere-se à
entrega do produto/serviço
dentro do prazo acordado

Eficiência %

Eficiência

Economicidade
% 85% 90%

Eficácia %

Efetividade

Eficácia
%

80% 82%

Efetividade %

Eficácia % 85% 90%

Eficiência %

Eficiência

Economicidade
% 85% 90%

Eficácia %

Efetividade

Eficácia
%

80% 82%

Efetividade %

Efetividade 30%

85%

35%

90%

Eficiência %



5. Desenvolvimento

Institucional

satisfação das

partes

Interessadas

(QS)

inovação/
melhoria

Eficiência da

gestão

índice de

qualidade da

gestão

organizacional

eficiência - refere-se à entrega

do produto/serviço buscando-se
a maximização da relação
custo/benefício

conformidade - refere-se à

capacidade do Cebraspe de
cumprir os critérios pactuados

para cada produto/serviço

satisfação da parte demandante

- notas atribuídas à qualidade do

produto/serviço prestado e ao

relacionamento do demandante

com os executores

satisfação dos participantes e
destinatários - notas atribuídas à

qualidade do produto/serviço
prestado e ao relacionamento

da parte interessada com os
executores

percentual de atividades

impactadas por inovação ou

melhoria introduzida pelo

Cebraspe

Percentagem de recursos do CG

utilizado na gestão do pessoal
administrativo e cargos

gerenciais

Nota da Fundação Nacional da
Qualidade (FNQ)

Eficiência

Economicidade

Eficácia

Efetividade

Eficácia

Efetividade

Efetividade

Eficiência

Economicidade

Eficiência

Eficácia

Efetividade

%

%

%

%

%

Un (Nota)

80%

30%

40%

340

4
■■ '-Pi

82%

35%

35%

360

V. CONCLUSÃO

11. As atividades da Comissão foram iniciadas às 9h30 do dia 09/04/2018, com
apresentação do Relatório do Contrato de Gestão Anual 2018 pela Diretora-Geral do
CEBRASPE. Na ocasião, foi ressaltado que, apesar dos esforços realizados, a assinatura do
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 01/2014 se efetivou em 24 de dezembro
de 2018, impossibilitando a iniciação das ações pela OS.

12. A Comissão tomou conhecimento do Relatório do Contrato de Gestão Anual de
2018 do CEBRASPE e, da assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão e,
consequentemente, do repasse de recursos no final do exercício, por meio das Notas de
Empenho 2018NE 000333 e 000334, e considera prejudicada a avaliação das Metas e
Indicadores. Nesse sentido, a Comissão tomou conhecimento do Quadro de Indicadores e
Metas e orientou à Diretoria do Cebraspe recomendou o ajuste das datas/metas
pactuadas no Primeiro Termo Aditivo. Esse ajuste deve estar previsto no Anexo I, do
segundo Termo Aditivo. Ainda, considerando que as atividades iniciaram apenas em
janeiro deste ano, a Sistemática de Avaliação não pôde ser aplicada, sendo que sua
aplicação está prevista a Reunião de Avaliação Anual de 2019 da Comissão de
Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão, a ser realizada entre março/abril
de 2020.

\



13. A CAA destaca que o saldo financeiro do Contrato de Gestão, apurado em
31/12/2018, totaliza o montante de R$3.358.828,10 (três milhões, trezentos e
cinqüenta e oito mil, oitocentos e vinte e oito reais e dez centavos).

Fonte 2014 2015 2016 2017

Saldo final 1.223.010,29 1.345.203,35 1.522.660,62 1.658.548,15

2018

Saldo anterior 1.223.010,29 1.345.205,35 1.522.658,62 1.658.548,15

Entradas 2.324.419,20 1.700.000,00

Saídas 1.217.941,80

Receita financeira

líquida
116.532,89 122.193,06 177.455,27 135.889,53 279,95

3.358.828,10

Observa-se que durante os exercícios 2015, 2016, e 2017, a administração do
CEBRASPE manteve aplicado o saldo de R$1.223.010,29 (um milhão, duzentos e vinte e
três mil, dez reais e vinte e nove centavos), apurado em 31/12/2014, resultando no
montante de R$1.658.548,15 (um milhão seiscentos e cinqüenta oito mil, quinhentos
quarenta e oito reais e quinze centavos), corrigido até o ano de 2018, conforme se
verifica na "Tabela 1 - Valores relativos ao Contrato de Gestão (em R$)", acima, contida
às fls.51 do Relatório de Gestão 2018 ora em avaliação por esta CAA:

Especialista FUB

Mana Ângela Guimarães Feitosa

Brasília, 09 de abril de 2019.

Jaqueifh^ibeiro Silva
Secretaria E^cutiva/M EC

-lavia de Oliveira Silva

Especialista/MEC


