
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 2015

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Comissão de Avaliação - CA, 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. 3-, reuniu-se nas instalações do Centro Brasileiro de
Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, em Brasília-DF, no
período de 19 a 20 de abril de 2016, para avaliar os resultados alcançados no período de janeiro
a dezembro de 2015, de acordo com as metas e indicadores pactuados no Contrato de Gestão
celebrado entre o CEBRASPE e o Ministério da Educação, com interveniência da Fundação
Universidade de Brasília — FUB e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais

Anísio Teixeira - INEP.

Esta CAA é composta pelos especialistas relacionados abaixo:

Luiz Eduardo Rodrigues Alves e Jaqueiine Ribeiro Silva, como titular e suplente,
respectivamente, representando a Secretaria Executiva - SE/MEC;

Priscila Cândido Ubriaco de Oliveira, representando a Secretaria de Educação Superior
-SESu/MEC;

FIávia de Oliveira Silva, representando a Secretaria de Educação Básica - SEB/MEC;
que encontra-se de licença médica.

Maria Ângela Guimarães Feitosa, representando a Fundação Universidade de Brasília
-FUB/UnB;

Stela Maria Meneghel, representando a Diretoria de Avaliação da Educação Superior-
DAES/INEP;

Márcio Andrade Monteiro, representando a Diretoria de Estudos Educacionais -
DIRED/INEP;

Dayse Souza da Silva Santos, representando a Diretoria de Tecnologia e Disseminação
de Informações Educacionais - DTDIE/INEP; e

Eunice de Oliveira Ferreira, representando a Diretoria de Avaliação e Educação Básica
-DAEB/INEP.

Acompanharam a reunião, como representantes do Ministério da Educação, Maria
Cristina de Lima Perez, Antonio Olavo Caetano e Dayla Diogo Moura, Chefe, Assessor e Apoio
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Jurídico, respectivamente, do Núcleo de Coordenação, Supervisão e Acompanhamento das

Organizações Sociais, unidade da Secretaria-Executiva e, como representantes do INEP, os

servidores Fabrício Pereira Correia e Rita Laís Santos.

2. METODOLOGIA DE TRABALHO

Para a elaboração do presente Relatório, a Comissão baseou-se na agenda de trabalho
enviada pela representante do MEC aos membros desta Comissão em 18 de abril de 2015, por
meio do Ofício Circular n- 002/2016/CGSOS SE-GAB, e adotou a seguinte seqüência de
atividades:

i) Apresentação formal do Relatório de Gestão Anual 2015 realizada pelo Diretor-

Geral do Centro, Sr. Paulo Henrique Portela de Carvalho, e demais Diretores do

CEBRASPE;

ii) Análise do Relatório Anual 2015 do CEBRASPE

iii) Elaboração do Relatório de Avaliação Anual e Conclusivo de 2015 da CA;

iv) Recomendações e encaminhamentos; e

v) Apresentação do Relatório da CA à Diretoria do CEBRASPE.

O Diretor-Geral do CEBRASPE, Paulo Portela, apresentou o Relatório de Gestão Anual

2015 destacando as informações sobre a gestão administrativa, com ênfase na revisão do

Planejamento Estratégico, na elaboração do Plano Diretor 2015-2019, na filiação à Fundação

Nacional da Qualidade, no redesenho da estrutura organizacional, na estruturação da

Controladoria Interna e do Escritório de Gestão, e na adesão ao projeto SINAPSE-SAP,

orçamento base zero e IntraCebraspe, Gestão de Pessoas. Foram apresentados também pelo

Diretor-Geral informações financeiras da 05, contendo o resultado do exercício de 2015, bem

como o Relatório dos auditores independentes.

O Diretor-Geral do Centro ressaltou, conforme consta do Relatório de Gestão Anual

2015 que, "no decorrer do ano, as equipes técnicas do Cebraspe e do Instituto Nacional de

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) reuniram-se em diversas ocasiões para

elaboração do Plano de Ação do Contrato de Gestão para o período de 2015 a 2019. O

documento, um dos elementos essenciais do Programa de Trabalho do Contrato de Gestão, foi

organizado de forma que todas as ações estivessem agrupadas em seis macroprocessos: 1)

Operações logísticas; 2) Desenvolvimento de competências; 3) Processos acadêmicos; 4)

Desenvolvimento de soluções e inovações em processos acadêmicos; 5) Desenvolvimento de

soluções e inovação em tecnologias da informação e comunicação (TIC) e 6) Gestão. Eles foram
definidos por serem considerados necessários ao desenvolvimento dos eixos temáticos

relacionados às grandes avaliações nacionais, coordenadas pelo Inep, nas quais o Cebraspe
participa: Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Exame Nacional de Revalidação de

Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeiras (Revalida),
Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), Certificado de
Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras) e Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes (Enade)."



3. RECOMENDAÇÕES CONSTANTES DE RELATÓRIOS ANTERIORES DA COMISSÃO

No cumprimento do item 11 do art. 4- da Portaria MEC n- 654/2014; esta Comissão
propõe as seguintes recomendações constantes dos Relatórios Anual e Conclusivo de 2014 e da
Reunião Extraordinária realizada em 02/06/2015.

Relatório Anual e Conclusivo de 2014

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.

RECOMENDAÇÃO ATENDIDA. O Contrato foi revisto por meio da proposta de Primeiro
Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, no entanto o mesmo não foi efetivado em virtude

da ausência de consenso jurídico.

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.

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

II. Desenvolver metodologia para apurar a qualidade/efetividade dos estudos elaborados
pelo CEBRASPE, no intuito de subsidiar a avaliação por esta Comissão.

RECOMENDAÇÃO DESCONSIDERADA. Na proposta de Primeiro Termo Aditivo ao
Contrato de Gestão, quando da revisão do Programa de Trabalho para 2015, a elaboração
dos Planos Logísticos foi excluída do Plano de Ação. Dessa forma, a sistemática de
avaliação proposta não necessitaria contemplar metodologia de avalição destes estudos,
diante do novo Quadro de Indicadores e Metas de Desempenho.

III. Agendar Reunião extraordinária desta Comissão em conjunto com o CEBRASPE para
apreciação da proposta de Quadro de Metas e indicadores de Desempenho para 2015,
que deverá ser utilizado pelo MEC, demais intervenientes e a OS quando for celebrado o
19 Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, com previsão de ser assinado no primeiro

semestre de 2015.
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RECOMENDAÇÃO ATENDIDA. Foi realizada Reunião Extraordinária da Comissão em

02/06/2015.

4. AVALIAÇÃO DO GRAU DE ALCANCE DAS METAS DE 2015

Não foram realizados o acompanhamento semestral e a avaliação anual do grau de

alcance das metas de 2015, em virtude da não celebração do Primeiro Termo Aditivo ao

Contrato de Gestão, que previa recursos para o fomento às atividades do CEBRASPE.

Conforme consta do Relatório de Gestão Anual 2015 do CEBRASPE, páginas 14 e 15:

"Para mensurar o atingimento dos objetivos estratégicos do Contrato de Gestão e em
atendimento à recomendação da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão para que

MEC/lnep/Cebraspe desenvolvessem proposta de indicadores de desempenho e quadro de
metas, foram elaborados 22 indicadores de desempenho, agrupados em doze índices de

desempenho. Esses índices e indicadores de desempenho foram construídos em parceria entre o

Cebraspe e as equipes técnicas do Inep responsáveis pela supervisão do Contrato de Gestão, em

uma série de reuniões técnicas.

Buscou-se, no desenvolvimento desses indicadores e índices, mapear o conjunto de parâmetros

inerentes às atividades intrínsecas às avaliações nacionais e que garantam excelência,

economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. O conjunto de indicadores e índices de

desempenho foi apresentado aos representantes do MEC e do Inep, bem como à Comissão de

Acompanhamento do Contrato de Gestão, os quais definiram em conjunto as metas a serem

alcançadas.

Ao longo de 2015, também foram realizadas discussões entre equipes do Cebraspe, do Inep e do

MEC para propor alterações em alguns tópicos do Contrato de Gestão n^ 001/2014. O trabalho

resultou em alterações propostas para readequar as obrigações contraídas pelas partes, com a

finalidade de aprimorar as atividades relacionadas ao objeto contratual, em atendimento aos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, considerando-se a

mudança contextual ocarrida desde que o referido Contrato de Gestão foi firmado, com

fundamento na Cláusula Décima Quinta, subcláusula Terceira, Incisos I, II e IV.

Apesar dos esforços realizados, a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n^

1/2014 ainda não se concretizou e está aguardando o posicionamento da Procuradoria Geral

Federal a respeito do processo."

5. NOVAS RECOMENDAÇÕES

No cumprimento do item II do art. 4^ da Portaria MEC n^ 654/2014, esta Comissão

propõe as seguintes recomendações:

Ao MEC/INEP

Considerando a emissão do Parecer n^ 00005/2016/DEPCONSU/PGF/AGU da Procuradoria

Geral Federal - PGF, manifestação do MEC e do INEP em relação aos seus parágrafos 238 a

244.
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Ao MEC

Agendar nova reunião tão logo exista posicionamento quanto à celebração do Primeiro

Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.

5. CONCLUSÃO

As atividades da Comissão foram iniciadas às 9h00 do dia 19/04/2016, com

apresentação do Relatório de Gestão Anual 2015 pelo Diretor-Geral do CEBRASPE. Na ocasião,

foi ressaltado que, apesar dos esforços realizados, a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao

Contrato de Gestão 001/2014 não se concretizou e está aguardando o posicionamento da

Procuradoria Geral Federal - PGF, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais

Anísio Teixeira - INEP e do Ministério da Educação - MEC.

A Comissão tomou conhecimento do Relatório de Gestão Anual de 2015 do CEBRASPE e,

devido a não assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão no ano passado e,

consequentemente, a impossibilidade de repasse de recursos, considera prejudicada a

avaliação das Metas e Indicadores. A CA destaca que o saldo financeiro do Contrato de Gestão,

apurado em 31/12/2015, totalizou R$ 1.345.203,35 de forma que, durante o exercício passado,

a administração do CEBRASPE manteve aplicado o saldo apurado em 31/12/2014, no montante

de R$ 1.223.010,29.

^ / '
Luiz Eduardo Rodtigues Alves

a/MECEsp

Brasília, 20 de abril de 2016.

Maria Angela Guimarães Feitosa

Especialista FUB

iiwtra Ftrrer

Especialista/INEP

CO dCan iveir

Especialista/ME

Stela liaria Me^ghel
Especialista/ÍN'EP

Dayse So|jza,'aa b^asar
^ Especiálista/lNEP
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Márcio Ândratíe Monteiro

Especialista/INEP


