ESCOLA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO 2008

A Escola da Advocacia-Geral da União revendo suas atividades em 2008
apresenta o Relatório de Gestão, contendo informações acerca do quantitativo
de ações desenvolvidas e de pessoas capacitadas e, ainda, uma análise
qualitativa dessas ações, sem que haja uma pormenorização ao nível individual
de cada atividade.
Na análise qualitativa apresentamos pontos positivos que foram desenvolvidos
e aqueles que ainda podem ser implementados com a continuidade das ações
já iniciadas pela Escola.

1.

ASPECTOS QUANTITATIVOS

A Escola da AGU, no ano de 2008, realizou ou participou da realização de 628
eventos, sendo 201 com ônus e 427 sem ônus para a Instituição, totalizando
13.183 pessoas capacitadas, cuja organização e gestão coube à unidade sede
em Brasília e às Representações Estaduais.

Os eventos realizados com ônus permitiram a capacitação de 3.275 servidores
ou membros das carreiras jurídicas, sendo 798 Advogados da União, 707
Procuradores Federais, 1.022 servidores da área de gestão, 32 Procuradores
da Fazenda Nacional e 716 servidores de órgãos parceiros.
Em relação aos eventos sem ônus, foram capacitados 9.908 servidores, sendo
1.576 Advogados da União, 3.007 Procuradores Federais, 2.986 servidores da
área de gestão, 105 Procuradores da Fazenda Nacional, e 2.010 servidores de
outros órgãos.
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Acrescentamos ainda o deferimento de 40 pedidos de licença para
capacitação, destinadas à participação em cursos e à redação de monografias,
dissertações e teses, sendo 18 Advogados da União, 17 Procuradores
Federais e 5 servidores administrativos.
A greve dos advogados públicos interferiu negativamente na participação dos
membros da carreira jurídica da AGU nos eventos promovidos pela Escola.
Como a greve durou aproximadamente 3 meses houve redução no interesse
para participação em eventos, baixa participação nos Seminários Regionais e
índice menor do que esperado e disponibilizado no Congresso das Carreiras
Jurídicas de Estado.
Além da participação de todos os segmentos funcionais nas ações de
capacitação, é importante ressaltar que foi alcançado mais uma vez um
equilíbrio no planejamento dos eventos, com o intuito de alcançar o maior
número de assuntos de interesse possível, destacando o percentual de 38,38%
dos eventos dedicado à capacitação de servidores e membros na utilização do
Sistema Integrado de Controle das Ações da União – SICAU, com promoção
de 241 eventos, resultando em 2.295 pessoas capacitadas.
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Das inúmeras atividades desenvolvidas no período, podemos citar como
realizações importantes neste ano:
Realização do Curso de Pós-Graduação à Distância em Direito
Público, com capacitação de 480 servidores, em parceria com a
Universidade de Brasília – UnB;
Custeamento integral de 10 bolsas para o mestrado do UniCEUB, nas
áreas de Políticas Internacionais e Políticas Públicas;
Custeamento integral de 16 bolsas de Pós-Graduação na área de
gestão, voltados para os carreiras jurídicas e administradores da AGU
em parceria com a Fundação Getúlio Vargas – FGV;
Custeamento de Pós-Graduação Lato Sensu em Auditoria Interna e
Controle Governamental em parceria com o Instituto Serzedello Correa
– TCU, Centro de Formação Treinamento e Aperfeiçoamento – Câmara
dos Deputados, e Secretaria Federal de Controle Interno – CGU,
permitindo a capacitação de 7 servidores e membros da AGU; e
Conclusão do Curso de Pós-Graduação em Direito Público presencial,
iniciado em 2007, com capacitação de 51 membros da carreira jurídica,
em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, fase de entrega de
monografia.
As atividades desenvolvidas pela Escola englobam eventos de capacitação e
aquisição de vagas em cursos oferecidos no mercado, com o objetivo de
permitir a formação e aperfeiçoamento de servidores e membros das carreiras
jurídicas. No ano de 2008 os investimentos em capacitação giraram em torno
de R$ 3.113.583,00.

Assim como em 2007, ao final deste exercício, é possível observar um
aumento expressivo no valor investido em capacitação, em torno de 113%, fato
que se deve por ampliação no oferecimento de cursos do mercado e pela
ampliação dos investimentos na organização de eventos de capacitação com
participação dos servidores e membros das carreiras jurídicas de todos os
Estados e um incremento significativo no custeio de cursos de pós-graduação.
O custo médio dos cursos de capacitação, com ônus, passou em 2008 para R$
950,71, por participante. Na média geral, o investimento per capita foi de R$
240,04.
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No campo da editoração contamos com a Revista da AGU, constituída de duas
versões: Revista Virtual e Impressa. Tanto a Revista Virtual, com periodicidade
mensal, que teve veiculado no site da Escola da AGU neste ano um total de
106 artigos, quanto a Revista Impressa com periodicidade trimestral, contam
com a coordenação e assessoria de um Conselho Editorial, responsável pela
seleção dos trabalhos a serem publicados.
A Revista da AGU apresenta abordagens multidisciplinares e atuais de
questões relevantes à realidade da advocacia pública federal. Publica
predominantemente artigos dos membros das carreiras da Advocacia-Geral da
União, estando aberta à publicação de artigos de outros operadores do Direito.
São admitidos também textos sobre gestão e administração de órgãos
jurídicos.
Durante o ano de 2008 houve consideráveis modificações em relação à Revista
da AGU distribuída no exercício de 2007: foram acrescidas 100 páginas a cada
edição passando de 200 páginas para 300 e a periodicidade que era
quadrimestral passou a ser trimestral, aumentando assim a quantidade de
artigos publicados.
Neste ano foram distribuídos entre os membros das carreiras da AGU, 8.000
exemplares por trimestre, totalizando 32.000 revistas.
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Com relação à utilização de tecnologias EAD na educação corporativa, a
Escola da AGU promoveu ação de treinamento de servidores no uso das
plataformas MOODLE e LECTORA. Inicialmente escolhida para utilização em
cursos à distância, o uso da plataforma MOODLE foi adiado em virtude de
problemas técnicos constatados pelo SERPRO no servidor em que estava
instalado. Foi desenvolvido um curso experimental com uso da ferramenta de
autoria LECTORA que poderá ser instalado em qualquer plataforma de
administração de cursos EAD, inclusive MOODLE.
Foi realizado na Biblioteca da AGU, investimento de R$ 2.000.000,00 em livros
para e aplicação de R$ 2.600.000,00 para contratação de periódicos e
implementação da Biblioteca Digital (Revista dos Tribunais, Editora Forum,
Editora NDJ, ZÊNITE, dentre outros).
Foram editados 27 vídeos durante este ano, que fazem parte da videoteca da
EAGU.
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2.

ASPECTOS QUALITATIVOS

Confirmando a tendência de melhoria da qualidade das atividades executadas
pela Escola da AGU, no exercício em análise, podemos afirmar que foram
desenvolvidos e implantados novos instrumentos e procedimentos gerenciais
mais eficazes e que houve ampliação no oferecimento de cursos de formação e
aperfeiçoamento das pessoas e da Instituição. Apresentamos, a seguir, alguns
resultados.

O aumento de 40% no quantitativo de servidores e membros das carreiras
jurídicas capacitados ao longo de 2008, em relação a 2007, indica melhoria da
eficiência da instituição.

Este exercício apresentou crescimento nominal e proporcional da inserção de
servidores administrativos às iniciativas da Escola, justificado pelas diretrizes
da Instituição e também pelo aumento do quantitativo destes servidores na
AGU no intuito de desenvolver e valorizar este segmento. A quantidade de
servidores administrativos em ações de capacitação aumentou 64,39%,
passando de 2.581, em 2007 para 4.253 em 2008. O índice de
representatividade deste segmento em eventos patrocinados pela Escola da
AGU passou de 27,87% em 2007 para 32,71% em 2008, em relação ao
universo de servidores capacitados. No Gráfico comparativo dos últimos dois
anos, 2008 apresenta 62% do total de servidores administrativos treinados.
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Outra ação de natureza qualitativa realizada em 2008 foi o Congresso
Brasileiro das Carreiras Jurídicas do Estado, organizado com o apoio de 16
entidades representativas de carreiras do sistema judicial, que pela primeira
vez, reuniu mais de 2.000 integrantes das chamadas Carreiras Jurídicas de
Estado criadas pela Constituição de 1988 e contou com a participação do
Presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva, do Presidente do STF,
ministro Gilmar Ferreira Mendes, do Presidente do Senado Federal, Garibaldi
Alves, do Vice-Presidente da República, José Alencar Gomes da Silva e do
Procurador-Geral da República, Antonio Fernando Souza.
O evento foi implementado com o intuito de debater as questões que envolvem
temas sociais e econômicos, especialmente aqueles que têm gerado forte
impacto no âmbito do Poder Judiciário e que precisam de uma solução visando
a pacificação social. O Congresso proporcionou, ainda, que as conclusões
extraídas fossem encaminhadas às instâncias políticas respectivas. Promoveu
a integração entre as diversas carreiras jurídicas, permitindo estreitar o
relacionamento e o conhecimento recíproco das atividades desempenhadas.
O ano de 2008 foi contemplado com outros eventos de relevante importância e
abrangência, a destacar:
I Congresso Brasileiro de Controle Público, em homenagem aos 15
anos da AGU, iniciativa conjunta da EAGU e do Instituto Brasileiro de
Direito Público, com participação do ex-Consultor Geral da República e
ex-Ministro da Justiça, Drº Saulo Ramos proferindo a palestra inaugural
do evento, que destacou, dentre outros assuntos, a importância da AGU
no combate à corrupção no país; participação de cerca de 40 membros
e servidores da AGU;
II Seminário de Advocacia-Pública Federal, com a presença de cerca
de 600 participantes, entre eles, membros e servidores da AGU;
6 Seminários Regionais sobre Advocacia Pública Federal (RS, RJ,
SP, MG, PE e PA), com a participação de cerca de 700 membros e
servidores da AGU;
Seminário sobre Direito Portuário, com a presença de cerca de 400
participantes, entre eles, membros e servidores da AGU;
Seminário sobre Judicialização do PAC, com a presença de cerca de
400 participantes, entre eles, membros e servidores da AGU;
Encontro do grupo de acadêmicos de Direito da Universidade do
Vale do Taquari – UNIVATES, Lajeado/RS, com a participação de 49
docentes e 1 dicente, como parte do Projeto de Inserção da AGU nas
Universidades e Visita Guiada, sendo uma oportunidade de especial
integração entre comunidade acadêmica e a Instituição;
Encontro dos Representantes da Escola da AGU nos Estados, com a
participação de cerca de 60 membros e servidores da AGU;
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Ciclos de Reuniões Técnico-Jurídicas da AGU (Saúde, dos Tribunais,
Educação, outros) juntamente com a PGU e PGF;
Cursos na área de gestão, em parceria com a FGV, voltados para os
membros da carreira jurídica e administradores da AGU, com custeio
integral;
Cursos a Distância de Gestão Estratégica de Pessoas e Planos de
Carreira, em parceria com a ENAP; e
Unidade de Correção Postural, evento realizado em parceria com a
Amil, visando aprimorar a qualidade de vida dos servidores da AGU
associados.
Durante o ano de 2008 foram celebrados os seguintes convênios e parcerias:
Realização de Convênio de Cooperação Técnica com a Caixa
Econômica Federal – CEF objetivando a cooperação técnico-científica
e cultural recíproca entre os partícipes, e com o Centro Universitário
de Brasília - UniCEUB, que teve por objeto a realização de cooperação
acadêmica entre as partes;
Concretização de Acordos de Cooperação com a Fundação Getúlio
Vargas, com a Defensoria Pública da União, com o Tribunal de
Contas da União, e com o Banco Central do Brasil objetivando
estabelecer cooperação técnico-científica e cultural e intercâmbio de
conhecimentos, informações e experiências, visando à formação, ao
aperfeiçoamento e à especialização de recursos humanos, bem como
ao desenvolvimento institucional, mediante a implementação de ações,
programas, projetos e atividades complementares de interesses comuns
entre as partes;
Ampliação das relações institucionais com outras instituições e
órgãos, tais como INSS, INCRA, IBAMA, CVM, CGU/CGFOR/TCU,
SPU, IPHAN, GSI, SPC, ESPGFN, APBC, SINPROFAZ, ANPPREV,
APAFERJ, ANAUNI, ANAJUR, AJEFE, ANPR, ANPT, CONAMP,
UNAFE, AMB, ANPM, ADPF, ANAMATRA, MC, CNJ, STF; e
Desenvolvimento de ações com as Escolas de Governo e outras
Instituições, principalmente com a ENAP, ESMPU, Escola do MPDF e
com Universidades Federais, em destaque a UNB e a UFRGS.
Tendo em vista a Publicação da Portaria nº 1.268/AGU, de 4 de setembro de
2008, que institui a Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso – GECC, a
EAGU passou a receber currículos para formação do Banco de Talentos, a
fim de selecionar servidores e membros das carreiras jurídicas da AdvocaciaGeral da União, interessados em realizar instrutoria em cursos para servidores
regularmente instituídos no âmbito da AGU, em participar de bancas
examinadoras e comissões e em desenvolver atividades de realização de curso
e concurso público.

8

Em cumprimento a Portaria nº 1.268/AGU, a Escola realizou o pagamento da
Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso aos membros da Comissão
Julgadora do I Concurso de Monografias em Advocacia-Pública Federal na
Advocacia-Geral da União.
Considerando as limitações tecnológicas e administrativas, o reduzido quadro
de pessoal, aproveitando a oportunidade para estreitar parceria com a
Gerência de Tecnologia da Informação-GTI, e atribuir maior segurança,
celeridade e qualidade às ações da Escola, foram desenvolvidos em 2008
alguns sistemas de informação:
a) SIGED – Sistema de Gestão de Demandas
É um sistema informatizado com a finalidade de organizar as informações
sobre as atividades da Escola da AGU e de informar a situação de qualquer
trabalho em desenvolvimento na Escola.

Objetivos:
racionalizar a guarda, recuperação e reaproveitamento de informações;
fornecer relatórios específicos, gerenciais e estatísticos;
propiciar elaboração de análises, projeções e planos com maior
confiabilidade;
propiciar a implantação do gerenciamento de conhecimento e talentos; e
possibilitar o mapeamento das necessidades, individuais e coletivas, de
aperfeiçoamento de pessoas, contribuindo assim para o aumento da
segurança e qualidade dos serviços da Escola.
O sistema oferece como vantagens:
facilitar a verificação do estágio e coordenação dos trabalhos vinculados
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a uma demanda principal;
possibilitar que o servidor contactado preste informação sobre as
demandas;
diminuir o índice de insucesso das consultas à Escola;
melhorar o conhecimento dos servidores internos sobre as
atividades/pessoas da Escola;
possibilitar acompanhamento das ações do planejamento estratégico;
viabilizar a construção de sistemas integrados para o controle das
atividades da Escola; e
subsidiar a racionalização e padronização dos fluxos de trabalho.
O sistema foi implantado no segundo semestre de 2008 e ainda encontra-se
em fase de testes e adaptações às atividades da Escola

b)

Sistema AGUlivros

O sistema AGUlivros foi desenvolvido em parceria com a GTI com o objetivo de
racionalizar a consolidação dos pedidos anuais de aquisição de livros à cargo
da Biblioteca da AGU.
A pesquisa junto às unidades da AGU referentes às necessidades de livros tem
sido sempre uma tarefa de grande complexidade e dedicação, além da
questionável qualidade da informação obtida.
O AGUlivros tem como proposta:
formalizar um padrão de nomenclatura de títulos, autores e editoras de
livros;
oferecer uma interface padrão de solicitação de livros às unidades
consultadas;
possibilitar a fácil condensação de todos os pedidos;
viabilizar relatórios que facilitem o envio de pedidos de compras, a
distribuição dos livros adquiridos, sua conferência; e
facilitar a análise das solicitações quanto ao alinhamento estratégico da
AGU.
O sistema foi desenvolvido durante o 2º semestre/2008, sendo apresentado
para testes e avaliação no mês de novembro, tendo no dia 21 do mesmo mês o
primeiro treinamento efetuado na Escola para os servidores que irão coordenar
as atividades de consolidação dos pedidos de aquisição de livros, bem como
operar o sistema.
O AGUlivros entrou em produção em dezembro deste ano, com mais de 10 mil
títulos cadastrados, permitindo às unidades da AGU distribuídas por todo o
país a consulta direta e escolha das obras que serão adquiridas pela EAGU.
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c) Sistema de Inscrições em Eventos da AGU

O Sistema de Inscrições em Eventos foi criado em meados de 2007, pela
contratação particular de desenvolvimento terceirizado incumbido de substituir
os formulários de inscrição em papel por um formulário eletrônico. A primeira
versão do sistema foi entregue em meados de fevereiro, de acordo com o
planejamento estratégico da Escola.
Desde então, a manutenção do sistema está sendo gerenciada pela Escola da
AGU, atendendo à necessidade imediata de maior agilidade nos procedimentos
que envolvem a inscrição em eventos e permanecendo em constante evolução
à medida que surgem novas demandas.
Em outubro/2008, iniciaram-se reuniões para tratar da internalização do
sistema pela área de tecnologia da AGU.
Atualmente o sistema atende apenas ao módulo de inscrição, faltando ainda
diversos módulos, tais como:
sorteio automático das vagas;
distribuição de vagas quanto ao custeio;
detalhamento de dados cadastrais necessários à emissão de passagens
e pagamento de diárias;
integração com outros sistemas;
controle de solicitações de participações em eventos não contratados
diretamente pela Escola;
automatização dos passos que antecedem a abertura de inscrições em
um evento, que envolvem a definição no plano de desenvolvimento de
pessoas da AGU;
definições de datas, palestrantes, local de realização, público-alvo, total
de vagas, conteúdo programático;
emissão de certificados;
controle de presença; e
avaliação dos eventos.

11

d)

Biblioteca Digital da Advocacia-Geral da União

Outra iniciativa da EAGU, em parceria com a Gerencia de Tecnologia da
Informação da AGU - GTI, foi a disponibilização da Biblioteca Digital da
Advocacia-Geral da União, apresentada aos servidores e membros em 18 de
dezembro, já citada anteriormente neste relatório como produto do
investimento realizado na Biblioteca da AGU.
Trata-se de um projeto que visa a contratação de assinaturas das principais
revistas de circulação nacional na área jurídica, em meio digital,
disponibilizadas para acesso direto e imediato por todas as unidades e
membros da AGU, sendo necessário, tão somente, que o leitor tenha acesso à
intranet da Instituição (Rede AGU).
O sistema, criado para atender a todas as unidades da AGU e facilitar o
trabalho desenvolvido por seus servidores e advogados, possibilita diversos
tipos de consulta, com acesso a todo o acervo dos periódicos disponibilizados
na Biblioteca da AGU, e sistemas de busca que permitem a consulta individual
por revista e consultas gerais por doutrina e jurisprudência.
Inicialmente foram disponibilizadas publicações da Ed. Fórum e seus
respectivos acervos.
A página da Escola da AGU, na Internet, continua recebendo, atualizações
diárias e oferece aos servidores da AGU, em todo o país informações
institucionais da Unidade, agenda e comunicados sobre os eventos de Brasília
e de suas representações estaduais.
Foram desenvolvidas, durante o primeiro semestre, ações voltadas à
elaboração do Plano Estratégico da EAGU, reforçando a importância do
processo de planejamento para definição de estratégias de atuação da Escola,
bem como para a melhoria dos seus processos de trabalho.
Com a chegada de novos servidores para compor a equipe da EAGU, no
segundo semestre, foi criado o Núcleo de Gestão que está dando continuidade
ao trabalho iniciado em 2007 de revisão do fluxo de atividades desenvolvidas
no âmbito da Escola e análise qualitativa dos setores existentes, visando
melhoria dos processos, acompanhamento e gerenciamento das metas e
indicadores traçados para a EAGU.
No mês de dezembro foram realizados workshops nos Núcleos, para discussão
de aspectos de mérito nos processos da Escola e preparação para as ações de
planejamento estratégico da EAGU para 2009.
Com o objetivo de atribuir maior eficiência, efetividade e transparência nos
procedimentos da Escola, foi publicado um hall de normativos, onde
destacamos:
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Portaria AGU nº 1.268, de 4 de setembro de 2008, que estabelece
procedimentos para o pagamento da Gratificação por Encargo de Curso
ou Concurso, no âmbito da Advocacia-Geral da União;
Portaria AGU nº 1.483, de 16 outubro de 2008, que dispõe sobre a
Licença para Capacitação no âmbito da AGU e da PGF; e
Ato Regimental nº 4, de 8 de setembro de 2008, que Altera o Ato
Regimental n° 02, de 15 de agosto de 2005, o qual atribui a Escola da
Advocacia-Geral da União competência para aquisição de livros e
periódicos.
Enfim, a partir da análise dos resultados quantitativos e qualitativos acima
apresentados, é possível concluir que 2008 foi um ano muito produtivo para a
EAGU e proveitoso para a Instituição, seus servidores e membros, órgãos e
entidades parceiras, em termos de desenvolvimento e qualificação de pessoal.
Fatores como ampliação no volume de recursos investidos e no número de
pessoas capacitadas, desenvolvimento de novas parcerias, a natureza e
qualidade dos cursos realizados, e as demais ações desenvolvidas, garantiram
a eficiência e eficácia na aplicação dos recursos públicos envolvidos.

3.

PROPOSTAS PARA 2009

Para o ano de 2008 já estão previstas inúmeras atividades, entre as quais
podemos citar, no plano de organização de eventos:
III Seminário Brasileiro sobre Advocacia Pública Federal;
II Seminário Regional sobre Advocacia Pública Federal (SC, SP, RJ,
CE, GO e AM);
II Seminário sobre a Judicialização do PAC;
II Seminário sobre Direito Portuário;
II Congresso Brasileiro de Controle Público;
Seminário de Direito Ambiental;
Seminário sobre a Judicialização do Sistema de Saúde;
Seminário sobre Previdência Complementar;
Seminário sobre Transportes e Logística;
Seminário Brasileiro Sobre Questões Jurídicas no Sistema Financeiro e
Mercado de Capitais;
Seminário Brasileiro sobre processo judicial eletrônico;
Simpósio Brasileiro sobre Legislação Mineral;
Ciclo de Debates sobre questões jurídicas no setor energético;
Congresso de Combate a Corrupção e a Lavagem de Dinheiro;
Congresso sobre Direito Regulatório;
Conferência Jurídica de Povos Africanos;
Curso de Formação de Procuradores Federais;
II Concurso de Monografia da AGU, dentre outros.
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No plano tecnológico, a Escola implementará uma plataforma em EAD para
utilização em ações de capacitação a distância.
No Plano editorial, além da Revista Impressa e da Revista Virtual, serão
publicadas:
Séries Especiais da Revista da AGU
Serão publicadas bimestralmente, revistas especializadas, destinadas à
publicação de artigos jurídicos sobre temas específicos, organizadas em
edições que tratam de um único tema. Essas séries especiais também poderão
ser elaboradas em parceria com Tribunais, outros órgãos e entidades
governamentais.
Apostilas
Para uso nos treinamentos dos servidores e membros da carreira jurídica –
tanto usuários quanto gestores – dos Sistemas Computacionais da AdvocaciaGeral da União – SICAU e para a publicação de pareceres, notas técnicas,
manuais, além de conteúdos específicos de treinamentos de membros das
carreiras jurídicas e servidores. Essas apostilas servirão, portanto, como
material de base para cursos e diversos propósitos.
Cartilhas
As Cartilhas têm como finalidade a promoção das atribuições institucionais dos
diversos órgãos e suas unidades, e serão elaboradas para suprir a demanda
de suas necessidades.
Revistas de Monografias
Revistas destinadas à publicação dos artigos resultantes dos Trabalhos de
Conclusão de Curso, elaborados pelos membros da carreira jurídica da AGU
participantes do Curso Presencial de Pós-Graduação em Direito Público
realizado pela Escola da Advocacia-Geral da União em parceria com a
Universidade de Brasília.
Plano de Capacitação de 2009
O Plano de Capacitação prevê um grande investimento em capacitação de
servidores e membros da área de gestão, cujos conteúdos estão sendo
desenvolvidos pelo Núcleo de Gestão Estratégico – NUGE e na área jurídica,
cujos conteúdos foram desenvolvidos por um Grupo de Trabalho com
representantes da Escola da AGU e de representantes das áreas da AGU,
indicados pelos Órgãos de Direção Superior.

Com vistas à maior eficácia das iniciativas educacionais, a Escola definiu, para
o exercício de 2009, como indicadores de gestão:
 Total e percentual de servidores capacitados;
 Valor total investido em capacitação;
 Valor investido per capita nos cursos com ônus;
 Valor investido per capita nas ações em geral;

14

 Realizar a avaliação em 50% das ações promovidas pela Escola da
AGU (não serão considerados seminários/congressos ou comprados no
mercado), para poder refinar o quadro de instrutores e aprimorar a qualidade
dos conteúdos;
 Percentual das ações de capacitação entre as diferentes
regiões/unidades da AGU no território nacional;
 Percentual das ações de capacitação destinadas à área de gestão;
 Percentual das ações de capacitação destinadas à área fim;
 Percentual de servidores com exercício em unidades de que
sofreram ações correicionais;
 Percentual de atividades desenvolvidas pelas Representações da
Escola nos Estados;
 Ampliação em 30% a oferta de cursos promovidos pela Escola da
AGU (não serão considerados seminários/congressos ou comprados no
mercado);
 Ampliar em 20% o número de servidores e membros das carreiras
jurídicas participantes em ações de capacitação em Cursos a Distância.
 Redução das despesas em 25% de custeio de diárias e passagens
para participantes e ampliação de 50% com deslocamento e diárias para
instrutores.

Com o propósito de ampliar o acesso às mais diversas atividades
desenvolvidas pela Escola da AGU, informa-se que o acesso à página da
Escola é possível através do endereço http://www.escola.agu.gov.br/eagu.htm
ou pelo telefone (61) 3105-9968 ou pelo e-mail escoladaagu@agu.gov.br.
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