ESCOLA DA ADVOCACIA-GERAL
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
A Escola da Advocacia--Geral
Geral da União, revendo as atividades realizadas em
2009, apresenta seu 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.
Além de destacar os projetos realizados ao longo do referido exercício,
exercício
aproveita-se a oportunidade para apresentar as ações iniciadas e programadas
para o exercício de 2010.
2010

1.

ASPECTOS QUANTITATIVOS
1.1

NÚMEROS

A Escola da AGU, no ano de 2009,
2009 realizou ou participou da realização de 317
(trezentos e dezessete) eventos, sendo 191(cento
(cento e noventa e um) com ônus e
126 (cento e vinte e seis) sem ônus para a Instituição, totalizando 9.472 (nove
mil quatrocentos e setenta duas) pessoas capacitadas,, cuja organização e
gestão couberam à unidade sede em Brasília e às Representações Estaduais.
E
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Os eventos realizados com ônus permitiram a capacitação de 4.327 (quatro
mil trezentos e vinte e sete) servidores ou membros das carreiras jurídicas da
AGU, sendo 1.186 (mil cento e oitenta e seis) Advogados da União, 1.104 (mil
cento e quatro) Procuradores Federais, 1.025 (mil e vinte e cinco) servidores da
área técnico - administrativa,
administrativa 108 (cento e oito) Procuradores da Fazenda
Nacional e 904 (novecentos e quatro) servidores de órgãos parceiros.
Em relação aos eventos sem ônus, foram capacitados 5.145 (cinco
cinco mil cento e
quarenta e cinco) servidores, sendo 527 (quinhentos e vinte e sete) Advogados
da União, 1.325 (mil trezentos e vinte e cinco) Procuradores Federais, 1.625
1.
(mil seiscentos e vinte e cinco) servidores da técnico-administrativa
administrativa, 65
(sessenta e cinco) Procuradores da Fazenda Nacional, e 1.603 (mil seiscentos
e três) servidores de outros órgãos.

Quantidade de servidores

Participação em Eventos
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

4.008
3.714
3.335
3.158
2.863
2.581 2.372

2.650 2.680
2.429

1.713

Advogado da União
Procurador Federal
Servidor Administrativo
Parceiros (PFN e demais
órgãos)

2007

2008

2009

Ano

Cabe esclarecer que neste ano de 2009, em razão das restrições
orçamentárias, da priorização das ações na área de gestão, a Escola da AGU e
a Gerência de Tecnologia da Informação da AGU optaram por reduzir
redu
as
ações de capacitação de servidores e membros na utilização do Sistema
Integrado de Controle
role das Ações de União – SICAU. Esse fato impacta no
quantitativo total de capacitados, tendo em vista que no ano de 2007 e 2008
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foram capacitados,, respectivamente,
respectivamen
2.323 e 2.295 membros e servidores no
SICAU e, neste ano,, apenas 305.
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Além disso, a aparente redução no número total de capacitados em relação ao
exercício de 2008, justifica-se
justifica
pela realização bienal do Congresso brasileiro
das Carreiras Jurídicas
as de Estado que, naquele ano, reuniu mais de 2.000
(duas mil) pessoas.
Portanto,

somadas

as

diferenças

dessas

duas

ações

por

questões

administrativas (SICAU) e de calendário do evento (Congresso Brasileiro das
Carreiras Jurídicas), o que totaliza
totaliz cerca de
e 4.000 (quatro mil) capacitações,
verifica-se
se que não houve redução significativa do número de capacitações no
exercício de 2009, podendo-se
podendo se afirmar que a Escola manteve o percentual.

Em conjunto com esses projetos, foram analisados pela Escola da AGU e
deferidos pelo Advogado-geral
Advogado
da União Substituto, um total de 53 (cinqüenta e
três) pedidos de licença para capacitação,
capacitação destinadas à participação em
cursos e à redação de monografias, dissertações e teses, sendo 30 (trinta)
Advogados da União, 19 (dezenove) Procuradores Federais e 4 (quatro)
servidores administrativos. Acrescentamos, ainda, a concessão de 10 (dez)
afastamentos para estudo no exterior,
exterio sendo 5 (cinco) Advogados da União
e 5 (cinco) Procuradores Federais.
Federais
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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 96 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.
Durante o ano de 2009 houve consideráveis modificações em relação à Revista
da AGU distribuída no exercício de 2008: foram acrescidas 100 páginas a cada
edição (passando de 300 páginas para 400), aumentando assim a quantidade
de artigos publicados.
Além disso, iniciou-se a publicação das Séries Especiais da Revista da AGU,
voltada à divulgação de temas relevantes para a Instituição e que, muitas
vezes, possuem um grau de especificidade e tratamento quase que exclusivo
da Advocacia Pública. Nesse contexto, já está em andamento uma publicação
com o resultado dos trabalhos de conclusão de curso apresentados na primeira
turma da Pós-Graduação em Direito Público da AGU e outra em parceria com a
Consultoria Jurídica do Ministério das Cidades (Juricidades)1.
Neste ano foram distribuídos entre as unidades da AGU, instituições de ensino,
bibliotecas do Ministério Público, dos poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, além de parceiros cadastrados em nossa rede de troca, cerca de
8.000 exemplares por trimestre, totalizando 32.000 revistas.

1

Há, em andamento na Escola da AGU, uma seleção de artigos de direito militar, legislação mineral e
outros.
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A Revista da AGU apresenta abordagens multidisciplinares e atuais
atu
de
questões relevantes à realidade da advocacia pública federal. Publica
predominantemente artigos dos membros das carreiras da Advocacia-Geral
Advocacia
da
União, estando aberta à publicação de artigos de outros operadores do Direito.
São admitidos também textos
textos sobre gestão e administração de órgãos
jurídicos.
O propósito da Revista é servir como meio de divulgação para todas as
carreiras da AGU e para os demais operadores do Direito, de
d suas teses,
temas, opiniões e inquietações, tanto teóricas quanto práticas
práticas, com espaço
para publicação de pareceres e comentários à jurisprudência.
jurisprudência
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Por fim, cumpre destacar um papel editorial recentemente assumido pela
Escola da AGU no que se refere ao apoio à elaboração e impressão de
cartilhas e manuais das Unidades da AGU: “Tecnologia da Informação
Transformação a AGU” – GTI; “Atuação nas ações Regressivas Acidentárias” –
PGF; “Diretrizes Estratégicas da AGU” – NUGE; “Manual de Procedimentos de
Iniciativas Administrativas e Judiciais para Atuação Pró-Ativa” – PGU;
“Procedimentos em Suspensão de Liminares e suspensão de Segurança” –
PGU; “Manual de Procedimentos Juizados Especiais Federais” – PGU;
“Caderno de Memoriais” – PFE/INSS.
Destaque-se que, além da impressão em papel desses manuais e cartilhas, há
a inclusão de todo o material na Biblioteca Digital da AGU, possibilitando uma
economia de papel e material de impressão (dada a recente adesão da AGU
ao protocolo A3P do Ministério do Meio Ambiente) além do alcance, pela REDE
AGU, de um público de mais de 10.000 pessoas, entre membros e servidores
da casa.
1.2

VALORES

No que se refere aos valores envolvidos nas ações de capacitação no ano de
2009, pode-se afirmar que os investimentos giraram em torno de R$
3.630.936,982 (três milhões, seiscentos e trinta mil, novecentos e trinta e seis
reais e noventa e oito centavos).
Na média geral, o investimento per capita foi de R$ 383,34 (trezentos e oitenta
e três e trinta e quatro centavos), dando-se prioridade, por determinação do
gabinete do Advogado-Geral da União Substituto, às ações de capacitação na
2

Itens
Longa duração
Curta Duração
Diárias e Passagens
Certificação
NUGE*

Valor Previsto para 2009
300 mil
264 mil
1 milhão
637 mil
1,8 milhão

Resultado da Meta*

Cumprida com redução
Cumprida com acréscimo
Cumprida com acréscimo
Cumprido
Não cumprido

OBS:
1. As verbas destinadas às ações de capacitação na área de gestão não foram integralmente aplicadas como inicialmente
previsto, tendo em vista que o Núcleo de Gestão Estratégica da AGU, então responsável pelo acompanhamento da execução desses
valores, optou por reduzir suas ações. Na nova distribuição realizada pela Escola da AGU, optou-se pela ampliação dos gastos com
aquisição de cursos de mercado (demanda reprimida) e ampliação dos valores destinados ao deslocamento dos membros da carreira.
2. Houve redução nos valores destinados aos cursos de Longa duração em razão da demora no trâmite administrativo dos processos
de pagamento, que culminou na redução dos valores inicialmente autorizados pela Escola da AGU para empenho em 2009 (parcelas
vencidas).
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área de gestão, voltadas tanto para os membros das carreiras jurídicas como
para os servidores da área técnico-administrativa
técnico
da Instituição.
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Somado aos valores destacados para as ações de capacitação, com a
regulamentação no âmbito da AGU, por meio da Portaria 1268/2008, da
Gratificação por Encargo de Curso e Concurso, foram instruídos 11 (onze)
processos administrativos que objetivaram o pagamento de 27 (vinte e sete)
membros da carreira jurídica e servidores, no valor total aproximado de R$
27.000,00 (vinte e sete mil).
As gratificações contemplaram ações a exemplo da Comissão Julgadora do II
Concurso de Monografias da AGU e pagamento de professores/palestrantes
que atuaram em eventos de capacitação na Escola da AGU.

2.

ASPECTOS QUALITATIVOS

Das

inúmeras

atividades

desenvolvidas

no

período,

destaca-se

a

regulamentação e instituição do processo seletivo para concessão de
bolsas de pós-graduação lato sensu, regulamentado pela Ordem de
Serviço nº 13/EAGU, de 18 de dezembro de 2008, por meio do qual foram
oferecidas 20 (vinte) bolsas para pós-gradução stricto sensu, sendo 6 (seis)
bolsas de mestrado e uma bolsa de doutorado, resultando num investimento de
cerca de 300 mil reais com a referida ação de aperfeiçoamento dos membros
das carreiras e seus servidores.
Nesse processo, foram contemplados 3 (três) Advogados da União, 12 (doze)
Procuradores Federais e 12 (doze) servidores administrativos, além dos
custeios remanescentes dos exercícios anteriores.
Além disso, considerando a infinidade de temas que permeiam as atividades
desempenhadas pelos advogados públicos, a Escola também adquiriu, ainda
que em quantidade inferior ao exercício de 2008 (restrição orçamentária),
diversas vagas em importantes cursos de aperfeiçoamento oferecidos no
mercado, podendo destacar:

•

VI Forum Brasileiro de Combate à Corrupção na Administração Pública;
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•

Congresso Brasiliense de Direito Processual Civil - Brasília/DF;

•

Fórum Brasileiro de Direito Público;

•

Conferência Nacional de Recursos Humanos;

•

I Congresso. Internacional de Direito Público;

•

II Congresso Nacional de Direito Constitucional;

•

VII Congresso Internacional de Direito Constitucional - Natal/RN

•

IX Congresso Brasileiro de Direito do Estado;

•

III Congresso Latino-Americano de Estudos Constitucionais;

•

Seminário Direitos Humanos: em busca de fundamentação, proteção e
equilíbrio.

Juntamente com os cursos adquiridos no mercado, foram organizados e
executados pela equipe de servidores da Escola da AGU eventos de
relevante importância e abrangência, a destacar:

•

III Seminário sobre Advocacia-Pública Federal, com a presença de
cerca de 500 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 900 pessoas, entre
eles membros e servidores da AGU;

•

Encontro dos Representantes da Escola da AGU nos Estados, com a
participação de cerca de 35 membros e servidores da AGU, com o
objetivo de fomentar a troca de experiências entre as unidades e
uniformizar as ações;

•

Curso de Formação de Procuradores Federais, em que foram
capacitados cerca de 300 Procuradores Federais;

•

Curso de Formação de Advogados da União, em que foram
capacitados 156 Advogados da União;

•

Curso de Combate à Corrupção, com a presença de cerca de 100
participantes, entre eles, membros e servidores da AGU;

•

Curso de Processo Administrativo Disciplinar, com a presença de
cerca de 70 participantes, entre eles, membros e servidores da AGU;

•

II Seminário sobre Direito Portuário, com a presença de cerca de 150
participantes, entre eles, membros e servidores da AGU;

•

Seminário sobre Direito Ambiental, que teve a participação de cerca
de 150 pessoas, entre eles, membros e servidores da AGU.

•

Curso de Direito Penal/Processual Penal para a Advocacia Pro
Bono, visando a participação de membros e servidores da AGU em
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mutirões carcerários (parceria com o Conselho Nacional de Justiça CNJ).
•

Visita Guiada, cujo objetivo foi apresentar a Advocacia-Geral da União
para alunos do curso de Direito da Faculdade Alvorada.

•

Programas de Gestão Avançada da Amana-Key, em que participaram
cerca de 75 membros e servidores da AGU, dentre eles os ocupantes de
cargos estratégicos.

•

I Encontro do Nordeste AGU/Forças Armadas, com a participação de
cerca de 80 pessoas, entre eles membros e servidores da AGU.

•

II Seminário de Regulação e Direito Nuclear, com a participação de
cerca de 250 pessoas, entre eles membros e servidores da AGU.

•

Seminário sobre Direito Minerário, com a participação de cerca de
100 pessoas, entre eles membros e servidores da AGU;

•

Seminário sobre Transporte e Logística e II Seminário sobre
Judicialização do PAC, com a participação de cerca de 70 pessoas,
entre eles membros e servidores da AGU;

•

Seminário A Questão Indigena no Brasil: Aspectos Culturais e
Jurídicos, com a participação de cerca de 70 pessoas, entre eles
membros e servidores da AGU;

•

Curso de Libras, projeto piloto realizado para atender exigências do
Ministério Público e das Leis n.º 10.048/2000 e 10436/2002, capacitando
20 membros e servidores da AGU.

•

Ciclo de Palestras nas representações da Escola da AGU, contando
com a presença de importantes nomes da área jurídica tratando sobre
diversos temas.

•

Cursos na área de gestão, em parceria com o Banco Central do Brasil,
ENAP e Caixa Econômica Federal, voltados para os membros da
carreira jurídica e corpo administrativo da AGU;

Com isso, além da participação de todos os segmentos funcionais nas ações
de capacitação, é importante ressaltar que foi alcançado o equilíbrio no
planejamento dos eventos, com o intuito de proporcionar a ampliação dos
temas de interesse para a Instituição com ações voltadas tanto para a área
meio como para a área finalística da AGU.
Além dessas, destacam-se a implementação dos seguintes projetos:
•

TV Escola: Possibilidade de transmissão ao vivo de eventos realizados
na Escola da AGU em Brasília (dois equipamentos fixos) e de outras
unidades (um equipamento móvel) para todos os membros e servidores
da Advocacia-Geral da União que possuem acesso a INTRANET da
AGU.
10

•

Criação da VIDEOTECA DIGITAL, possibilitando o acesso a todo
acervo de palestras, seminários e cursos gravados pela Escola da AGU
(TV ESCOLA), que poderão ser assistidos no horário de preferência do
usuário.

•

Reinício das tratativas junto ao Ministério da Educação – MEC, com
vistas ao credenciamento especial da Escola da AGU para oferta de
cursos de pós-graduação com certificação pela própria Instituição.

•

Conquista da nova sede da Escola da AGU, localizada no antigo Clube
do Servidor, em parceria com a Secretaria de Patrimônio da
União/MPOG, Casa Cor Brasília e SINDJUS, cujo espaço propiciará um
melhor desenvolvimento dos trabalhos da Escola da AGU.

•

Obtenção de nova estrutura física das Representações da Escola da
AGU nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, e de auditórios nas
representações de Tocantins, Bahia, Pernambuco e Bahia. Os projetos
para nova estrutura física nos Estados de Santa Catarina e Goiás
encontram-se em andamento.

•

Criação da Representação da Escola da AGU em São José dos
Campos/SP.

•

Aquisição de novos equipamentos de informática para a Escola da
AGU e algumas de suas representações nos Estados (totalizando 73
computadores, 1 tela para projeção, 1 notebook, 12 impressoras, 1
scanner, 20 lousas digitais interativas e 2 telas interativas para
apresentações).

•

Designação da Escola da AGU como Unidade Gestora, mantendo-se a
execução do orçamento na Secretaria-Geral, nos termos da
Portaria/AGU nº 276, de 25 de fevereiro de 2009.

•

Publicação do Livro com as “Conclusões do I Congresso Brasileiro das
Carreiras Jurídicas”.

•

Publicação do Livro Institucional “Nos limites da História. A
construção da AGU”, em parceria com a UNAFE, UNIP, CAIXA
Econômica Federal e UnB.

•

Início da segunda turma de pós-graduação em parceria com o Centro
Universitário de Brasília – UniCEUB, que resultou no financiamento de
10 bolsas integrais (mestrados e doutorados)
Realização do II Concurso de Monografia da AGU, com patrocínio das
Associações parceiras, conforme Edital nº 06, de 12 de junho de 2009.
Instituição do Sistema de Banco de Talentos na AGU, por meio da
Portaria/AGU nº 1.280 de 09 de setembro de 2009, em que caberá à
Escola da AGU desempenhar o papel de gestora do sistema, dentre
outras atividades.
Realização de ações internas da Escola da AGU: eventos de
integração dos servidores, eventos de gestão, comemoração dos
aniversariantes do mês e festa junina.

•

•

•
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Durante o ano de 2009 foram celebrados os seguintes convênios e estão
sendo desenvolvidas as seguintes ações resultantes de parcerias:
•

•

Concretização do Termo de Acordo de Cooperação Técnica nº
057/2009, entre a AGU, Conselho Nacional de Justiça - CNJ e as
Associações (ANAUNI, ANAJUR, UNAFE, ANPAF, ANPPREV,
APAFERJ, SINPROFAZ, APBC), objetivando a execução coordenada de
ações, em regime de mutirão, destinadas a conferir agilidade na
resposta judicial no âmbito da execução criminal.
Realização do Termo de Acordo de Cooperação Técnica nº 057/2009,
entre Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT, Escola da AGU e
Instituto dos Advogados Brasileiros – IAB, objetivando a conjunção de
esforços para implantação da biblioteca virtual do IAB e digitalização do
acervo bibliográfico.

•

Concretização do Termo de Cooperação Técnico-Institucional entre
Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região – TRT7 e a AdvocaciaGeral da União - AGU, com o objetivo de promover a mútua cooperação
cultural o intercâmbio de experiências educacionais e o desenvolvimento
de recursos humanos.

•

Foi dado início às tratativas para realização do Acordo Internacional de
Cooperação Técnica entre a Escola da AGU e a University of East
London – UEL.

•

Em parceria com Centro de Formação da Câmara dos Deputados –
CEFOR, foi obtida uma vaga para Curso de Especialização em Gestão
Pública Legislativa.

•

Em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, foram capacitados cerca
de 100 membros da AGU no curso de pós-graduação à distância “Direito
Achado na Rua”.

•

Em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro
(Fundação Joaquim Nabuco) será realizado um curso a distancia sobre
Processo Civil, para aproximadamente 150 servidores da área
administrativa da AGU.

•

Em parceria com o Instituto Serzedello Corrêa (TCU) e com o Centro
de Formação (Câmara dos Deputados) está sendo finalizado o Curso
de Especialização em Auditoria Governamental, capacitando 07
servidores da AGU, que encontra-se em fase de apresentação das
monografias.

•

Em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, o Curso de PósGraduação à Distância em Direito Público, que está capacitando 480
membros da AGU, está em fase de fechamento dos conteúdos.

•

Em parceria com a Secretaria da Reforma do Judiciário, do Ministério
da Justiça, foram retomadas as tratativas para realização de um Curso
de Aperfeiçoamento em Técnicas de Mediação e Composição de
Conflitos, para aproximadamente 100 membros e servidores da AGU.
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•

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, ENAP,
ESAF, ESMPU, CEFOR/CD, TRT7ª, SRJ/MJ.

Quanto ao desenvolvimento tecnológico da Escola da AGU, aproveitando
para estreitar a parceria com a Gerência de Tecnologia da Informação-GTI e
visando atribuir maior segurança, celeridade e qualidade às ações da Escola,
foram desenvolvidos em 2009:
a)

Ampliação da Biblioteca Digital da Advocacia-Geral da União

Uma 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 de 2008.
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 Editora Fórum e seus
respectivos acervos.
No ano de 2009, a Biblioteca Digital da AGU ampliou o seu acervo com a
inclusão da Editora Revista dos Tribunais e com a disponibilização gratuita de
revistas jurídicas eletrônicas: a Revista CEJ do CJF, Revista CEDIPRE e a
Revista da Procuradoria da Previdência Social, atualmente, não mais editada.
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Importante ressaltar que foram inseridos ainda Revistas da AGU, Manuais e
Apostilas, Pareceres, Súmulas e Normas da AGU, Fontes Externas de
Legislação e outras Normas Federais.
No final do ano de 2009, houve a celebração de novo contrato com a Editora
Fórum, dando continuidade ao serviço que já existia na Biblioteca Digital da
AGU. Além disso, a IOB - Informações Objetivas Publicações Jurídicas LTDA
desenvolveu a Biblioteca Digital IOB para a AGU, oferecendo-o gratuitamente o
acesso por tempo determinado. A disponibilização dos periódicos da IOB na
Biblioteca Digital da AGU está em fase de implantação.
Destaca-se também que está disponível na Biblioteca Digital da AGU o link
para a Biblioteca Digital Mundial, pois atualmente a Biblioteca da AGU faz parte
da rede da Biblioteca Digital Mundial, por meio da qual todos os usuários da
rede mundial de computadores podem ter acesso ao acervo da AGU.
Cabe ressaltar que, devido a cortes orçamentários, não foi possível a aquisição
de livros no presente exercício financeiro.

b)

Implementação da TV Escola

A TV Escola é uma estrutura tecnológica criada para transmitir ao vivo os
eventos de capacitação realizados pela Escola da AGU. Foi desenvolvida em
parceria com a GTI, com vistas a ampliar o escopo de atuação da Escola, pois
permite a capacitação de todos os membros e servidores da AGU, sem a
necessidade de deslocamento - os eventos podem ser acompanhados na
própria unidade organizacional do membro/servidor, por meio do acesso à
intranet.
Algumas unidades regionais da Escola tem aproveitado o instrumento para
transmitir as aulas em auditórios, com controle de freqüência dos alunos, o que
tem permitido a certificação dessas turmas, ainda que na modalidade de
transmissão.
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c)

Implementação da Videoteca Digital

A Videoteca Digital também foi desenvolvida em parceria com a GTI de modo
estabelecer um banco de vídeos dos eventos de capacitação realizados pela
Escola da AGU, cujo acesso se dá pela intranet do Órgão. Dessa forma, é
possível que todos os membros e servidores da AGU acompanhem os eventos
de capacitação de seu interesse, ainda que não possam assisti-lo
presencialmente ou online (pela TV Escola).
Atualmente, além de poderem assistir aos eventos no horário que melhor
interessa ao usuário, é possível fazer o download das aulas e vídeos.

d)

Digitalização de Documentos

Todos os documentos despachados pela Escola da AGU são escaneados e
mantidos na rede para que todos os servidores da Escola da AGU tenham
acesso aos documentos expedidos por cada setor. Observa-se, além da
economia de papel, esse procedimento tem trazido à Escola celeridade na
pesquisa de documentos.
A Escola da AGU, com intuito de aprimorar o sistema de numeração de
documentos, tem pesquisado junto a outros setores da AGU os procedimentos
de numeração automática de documentos expedidos. Projeto a ser implantado
no início de 2010.
e)

Ensino a distância

Em relação à educação à distância, a Escola da AGU, dentro da política de
tornar a EAD a maior fonte de desenvolvimento de pessoas, promoveu ação de
treinamento de servidores da Escola e da GTI para utilização de tecnologias
EAD na educação corporativa, dando início ao grupo responsável pelo
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desenvolvimento e implementação do ensino à distância na Escola da AGU,
que trabalhará juntamente com a Gerência de Tecnologia da Informação - GTI.

O grupo deverá mapear a situação atual; conhecer o trabalho já desenvolvido
em outros órgãos e empresas de Brasília; dominar o conhecimento do
processo de criação de cursos virtuais; mapeamento de competências
necessárias e existentes e, ao final, propor estrutura mínima inicial e um projeto
de implantação e submetê-la à apreciação e avaliação pela Diretoria da Escola.

Por fim, cumpre registrar, que a página da Escola da AGU na Internet
continua recebendo atualizações diárias e oferece a todos os servidores da
AGU informações institucionais da Unidade, agenda, legislação, sistema
eletrônico de inscrições e comunicados sobre os eventos de Brasília e de suas
representações estaduais.
3.

PROPOSTAS PARA 2010

Para o ano de 2010 já estão previstas inúmeras atividades, entre as quais
podemos citar, no plano de organização de eventos:
• IV Seminário Brasileiro sobre Advocacia Pública Federal;
• III Seminário Regional sobre Advocacia Pública Federal (1ª a 5ª Regiões
e Região Norte);
• Curso Gratuito para concurso, atividade pro bono, em parceria com a
Ouvidoria da AGU
• II Congresso Brasileiro das Carreiras Jurídicas;
• III Seminário sobre a Judicialização do PAC;
• III Seminário sobre Direito Portuário;
• II Seminário de Direito Ambiental;
• VI Curso de Processo Administrativo Disciplinar;
• III Concurso de Monografia da AGU;
• Comemoração dos 10 anos da Escola da AGU (com diversas atividades
de incentivo a disseminação da cultura e conhecimento na AGU);
• Realização do Curso de formação de Procurador Federal;
• Projeto “Conversando com o autor”;
• Projeto “Um Livro Puxa o Outro”;
• Projeto “AGU nas Universidades”;
• Conclusão do Projeto de EAD e implementação de cursos à distância, ,
dentre outros.
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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 por meio do endereço http://www.agu.gov.br/escola pelo
telefone (61) 3105-9968 ou pelo e-mail escoladaagu@agu.gov.br.
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