ESCOLA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
MINISTRO VICTOR NUNES LEAL

A Escola da Advocacia-Geral da União Ministro Victor Nunes Leal, revendo as
atividades realizadas no ano de 2010, apresenta seu Relatório de Gestão Anual contendo
informações acerca do quantitativo de ações desenvolvidas e de pessoas capacitadas e,
ainda, uma análise qualitativa dessas ações, sem que haja uma pormenorização individual
de cada atividade.

1.

ASPECTOS QUANTITATIVOS

1.1

QUANTIDADE DE EVENTOS E PESSOAS CAPACITADAS

A Escola da AGU, no ano de 2010, realizou ou participou da realização de 525
(quinhentos e vinte cinco) eventos, totalizando 8.057 (oito mil e cinqüenta e sete) pessoas
capacitadas, com uma carga horária total de 75.342 (setenta e cinco mil, trezentos e
quarenta e duas) horas, cuja organização e gestão couberam à unidade sede em Brasília e
às Representações Estaduais.

Do total de capacitados por carreira, foram 1.561 (um mil, quinhentos e sessenta e
um) Advogados da União, 1.979 (um mil, novecentos e setenta e nove) Procuradores
Federais, 282 (duzentos e oitenta e dois) Procuradores da Fazenda Nacional, 2.185 (dois mil
cento e oitenta e cinco) servidores da área técnica - administrativa, e 2.145 (dois mil, cento e
quarenta e cinco) servidores de órgãos parceiros.
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Os eventos realizados com ônus permitiram a capacitação de 2.936 (dois mil,
novecentos e trinta e seis) servidores ou membros das carreiras jurídicas da AGU, sendo
780 (setecentos e oitenta) Advogados da União, 875 (oitocentos e setenta e cinco)
Procuradores Federais, 76 (setenta e seis) Procuradores da Fazenda Nacional, 883
(oitocentos e oitenta e três) servidores da área técnica administrativa e 322 (trezentos e vinte
e dois) pessoas de outros órgãos.

Em relação aos eventos sem ônus, foram capacitados 5.121 (cinco mil, cento e
vinte um) servidores ou membros das carreiras jurídicas da AGU, sendo 781 (setecentos e
oitenta e um) Advogados da União, 1.104 (hum mil, cento e quatro) Procuradores Federais,
206 (duzentos e seis) Procuradores da Fazenda Nacional, 1.207 (hum mil, duzentos e sete)
servidores da área técnica - administrativa, e 1.823 (hum mil, oitocentos e vinte e três)
servidores de órgãos parceiros.
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1.2

COM ÔNUS
SEM ÔNUS

LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO E AFASTAMENTO

Neste ano de 2010 foram analisados pela Escola da AGU e deferidos pelo
Advogado-Geral da União Substituto, um total de 118 (cento e dezoito) pedidos de licença
para capacitação, destinadas à participação em cursos e à redação de monografias,
dissertações e teses, sendo 71 (setenta e um) Advogados da União, 44 (quarenta e quatro)
Procuradores Federais, 03 (três) servidores administrativos. Acrescentamos, ainda, a
concessão de 23 (vinte e três) afastamentos para estudo no exterior, sendo 07 (sete)
Advogados da União e 16 (dezesseis) Procuradores Federais.

1.3

EDITORAÇÃO

No campo da editoração publicamos a Revista da AGU, constituída de duas versões:
a Virtual, com periodicidade mensal e a Impressa, com periodicidade trimestral. Para a
seleção dos trabalhos a serem publicados, a Escola da AGU conta com a coordenação e
assessoria de um Conselho Editorial.

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
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artigos de outros operadores do Direito. São admitidos também 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 suas teses, temas, opiniões e inquietações,
tanto teóricas quanto práticas, com espaço para publicação de pareceres e comentários à
jurisprudência.

Neste ano, a Revista Virtual teve veiculado no site da Escola da AGU um total de 77
artigos, enquanto que as Revistas Impressas nºs 23 a 26 tiveram 78 trabalhos publicados,
conforme discriminado a seguir:

Tipo de Trabalho

Quantidade

Institucional

02

Artigo

47

Parecer

06

Projeto do novo CPC

03

Jurisprudência

04

Revista Impressa

15

Participação Especial

01

Total

78

Publicações da Escola da AGU NO ANO DE 2010:

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:


Cartilha da Câmara de Conciliação e Arbitragem;



Cartilha da AGU – Conheça o Grupo Permanente de Atuação Pró-Ativa da AGU;



Cartilha da PGU – Para uso das listas de discussão temáticas;



Cartilha da AGU - III Concurso de Monografia em Advocacia-Pública Federal;



Cartilhas da PGU – Lista de discussões temáticas;



Condutas Vedadas aos Agentes Públicos Federais em Eleições – 2010;



Cartilha da CGCOB – Atuação prioritária da PGF na recuperação de Créditos das Autarquias
e Fundações Públicas Federais;
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Manual de Procedimentos do Juizado Especial Federal – PGU;



Cartilha de Ações Regressivas Acidentárias.

Publicações da Escola da AGU NO ANO DE 2010:


Lei nº 8.213/91 anotada PFE/INSS: O livro apresenta ampla abordagem da
legislação previdenciária em vigor no país, sob as considerações da Procuradoria
Federal Especializada junto ao INSS, além da sua atuação nos últimos oito anos.
Reúne, ainda, súmulas, dos principais tribunais e da AGU, jurisprudências, teses de
defesa mínima, normas, as principais manifestações da procuradoria e os Manuais de
Matéria de Benefícios e de Conciliação.



Temas de Direito e Saúde: A obra foi produzida a partir do estudo e pesquisa
desenvolvida pelos Advogados da União lotados na Consultoria Jurídica do Ministério
da Saúde, unidade da Consultoria-Geral da União. Ela congrega uma seleção de
artigos ligados ao tema do Direito e da Saúde Pública, e explica a atuação dos
advogados públicos que trabalham diariamente na análise da matéria, no âmbito da
atividade consultiva da AGU.Uma publicação que seleciona artigos doutrinários
ligados ao tema do Direito e da Saúde Pública, com enfoque especial à atuação dos
Advogados da União que atuam diariamente na análise da matéria no âmbito da
Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde. Entre os temas, estão “Doação
Presumida de Órgãos para Transplante”, que analisa a questão sob o enfoque da
ética, e artigos sobre o processo de judicialização da saúde pública no Brasil, em
especial, no que se refere à concessão de medicamentos e ao impacto financeiro
decorrente da atuação do Poder Judiciário, na esfera dos Poderes Executivo e
Legislativo.



Direito Militar:. Os artigos foram elaborados por membros da Advocacia-Geral da
União que atuam no Grupo Militar das procuradorias do Rio de Janeiro (RJ) e
Guaratinguetá (SP), no Núcleo de Assessoramento Jurídico da capital carioca e nas
Consultorias Jurídicas da Marinha e Aeronáutica. A obra, portanto, traz pontos de
vista tanto do contencioso quanto do consultivo..



Propriedade

Intelectual:

Resultado

dos

estudos

de

Grupo

de

Trabalho

especialmente instituído pela PGF para estudar a matéria. Na obra, os autores
abordam os conceitos das diversas espécies de proteção intelectual e formas de
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proteção desses bens intangíveis, as modalidades dos contratos pertinentes à
matéria, recomendam procedimentos a serem observados pelos Procuradores
Federais que terão o encargo de exarar parecer nos processos, mostram os
procedimentos de proteção da propriedade junto ao Instituto Nacional de Propriedade
Industrial, e a forma como podem ser implementados pela Administração Pública com
o assessoramento das Procuradorias Federais, especializadas ou não. Ainda,
apresentam modelos de contratos e juntam a legislação especial que rege a matéria.


Pós-Graduação em Direito Público UNB e Direito Público PUC-MG: Em parceria
com a Universidade de Brasília (UnB) e com a Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais (PUC/MG), a Escola da AGU realizou dois cursos de Pós-Graduação
em Direito Público. Nestas obras foram divulgados os trabalhos desenvolvidos pelos
participantes da titulação. Os temas de Direito Público foram compilados e
explorados sob inúmeras repercussões do tratamento da coisa pública voltadas à
cidadania, aos direitos humanos e à democracia. A publicação tem como referência a
importância do aperfeiçoamento científico e profissional dos advogados públicos
federais, diante da complexidade da realidade jurídica atual.
Neste ano de 2010, 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 de cada
edição da revista.

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.

1.4

VIDEOTECA DIGITAL

Neste ano foram publicados 50 vídeos na Videoteca Digital, sendo possível a todos
os membros e servidores da AGU acompanhar os eventos de capacitação de seu interesse.
Além de poderem assistir aos eventos no horário em que melhor interessa ao usuário, é
possível fazer downloads das aulas e vídeos.
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1.5

ORÇAMENTO DE CAPACITAÇÃO

No que se refere aos valores envolvidos nas ações de capacitação no ano de 2010,
pode-se afirmar que os investimentos giraram em torno de R$ 3.121.962,11 (três milhões,
cento e vinte um mil, novecentos e sessenta e dois reais e onze centavos), representando
98% (noventa e oito) do total do orçamento destinado para capacitação no ano de 2010. O
investimento per capita neste período foi de R$ 387,90 (trezentos e oitenta e sete reais e
noventa centavos).

Valor Previsto para
2010

Valor realizado no
ano de 2010

Percentual

Certificação 2009

220.357,57

220.357,57

100%

Longa duração 2010

207.566,25

265.351,48

128%

Curta Duração

951.420,31

654.829,08

69%

1.707.000,00

1.891.968,11

111%

113.655,87

89.455,87

79%

3.200.000,00

3.121.962,11

98%

Orçamento

Diárias e Passagens
Cursos de Gestão
Total

Per capta
(8.057 treinados)

387,48

Investimento per capta

387,48
390
383,3
385
380

2009

2010

Comparativo com média no ano anterior
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2.

ASPECTOS QUALITATIVOS

2.1

CURSOS OFERECIDOS NO MERCADO

Considerando a infinidade de temas que permeiam as atividades desempenhadas
pelos advogados públicos, a Escola também adquiriu em 2010 diversas vagas em
importantes cursos de aperfeiçoamento oferecidos no mercado, podendo destacar:


Congresso Brasileiro de Pregoeiros;



Congresso CONSAD de Gestão Pública;



Curso de Atualização - Meios de Impugnação de Decisões Judiciais;



Curso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro
para Gestores e Integrantes dos Lab-Ld;



Oficina Virtual Planejamento e Implementação de Projetos de Capacitação a Distância;



Seminário Nacional IN 02/08 com as recentes alterações da IN 03/09 e da IN 04/09 BSB/DF.



8º Congresso Internacional de Direito Constitucional;



VIII Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública;



Congresso Nacional de Estudos Jurídicos- Direito Público;



IX Congresso Brasileiro de Direito Processual;



4º Congresso Virtual de Recursos Humanos CONVIRH;



X Congresso Brasileiro de Direito do Estado;
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VI Encontro Regional de Advocacia Púbica e III Seminário de Atualidades Jurídicas;



Curso de Direito Administrativo - Novos Institutos Jurídicos;



Congresso Brasiliense de Direito Eleitoral;



14º Congresso Brasileiro de Advocacia Pública;



Curso de Extensão Mandado de Segurança;



VIII Jornadas Brasileiras de Direito Processual Civil e Penal;



29º Congresso Brasileiro de Previdência Social;



IX Congresso de Direito Tributário em Questão.



8º Congresso Internacional de Direito Constitucional;



VIII Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública;



Congresso Nacional de Estudos Jurídicos- Direito Público;



IX Congresso Brasileiro de Direito Processual;



4º Congresso Virtual de Recursos Humanos CONVIRH;



X Congresso Brasileiro de Direito do Estado;



Curso de Direito Administrativo - Novos Institutos Jurídicos;



Congresso Brasiliense de Direito Eleitoral;



14º Congresso Brasileiro de Advocacia Pública;



Curso Extensão Mandado de Segurança;



VIII Jornadas Brasileiras de Direito Processual Civil e Penal;



29º Congresso Brasileiro de Previdência Social;



IX Congresso de Direito Tributário em Questão;



Curso de Oratória Emocional;



36º Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas CONARH;



XIV SIMPÓSIO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO



Encontro World Cup 2014 Transportation Congress - Portos - Aeroportos – Rodovias;



Curso Fundamentos sobre Licitações e Contratos Administrativos;



Curso de Sanção Administrativa - Penalidades Aplicáveis às Modalidades da Lei 8.666/93;



Curso Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência para Compras e Serviços;



III Conferência Anual da Associação Brasileira de Direito e Economia.



Curso de Licitações e Contratos Administrativos com Ênfase na IN 02/2008;



3º Congresso Brasileiro de Direito Constitucional;



I Simpósio Nacional de Gestão de Documentos Digitais;



Curso de Hermenêutica Constitucional;



Curso de Sanção Administrativa - Penalidades Aplicáveis às Modalidades da Lei 8.666/93;



Curso Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência para Compras e Serviços;



III Conferência Anual da Associação Brasileira de Direito e Economia;



Curso Integrado de SIASG Operacional e Suprimentos de Fundos, modalidade CGPF Cartão de Pagamento do Governo Federal;
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Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação;



XIII Congresso Brasiliense de Direito Constitucional;



Seminário Nacional: Licitações e Contratos Administrativos e seus Aspectos Polêmicos;



Curso de Cálculos Trabalhistas;



I Curso sobre Transparencia em la gestión y responsabilidad del directivo;



I Curso sobre Comunicación y Márketing Público;



Curso de Redação e Interpretação de Contratos;



III Congresso Brasileiro de Controle Público;



Jornada Nacional sobre Execução na Justiça do Trabalho;



1ª Conferência do Desenvolvimento - CODE/IPEA;



Workshop de Reciclagem - Nova Instrução Normativa SLTI/MP Nº 04/2010;



II Congresso Sulbrasileiro de Controle Público.

2.2

CURSOS PROMOVIDOS PELA ESCOLA DA AGU – SEDE
Juntamente com os cursos adquiridos no mercado, foram organizados e

executados pela equipe de servidores da Escola da AGU – Sede no ano de 2010
eventos de relevante importância e abrangência, a destacar:



Curso de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade
Administrativa, em que foram capacitados cerca de 130 pessoas, entre
eles servidores administrativos da AGU, dos quais 30 pertencem a Órgãos
parceiros;



Encontro de Representantes da EAGU com a participação de 29
pessoas, entre eles, membros e servidores da AGU;



Palestra “A Proteção da Criança Contra o Seqüestro Internacional”,
com participação de 05 membros e servidores da AGU, e 4 servidores de
Órgãos parceiros;



Palestra “Princípios Cardeais do Direito do Consumidor”, em que
foram capacitados cerca de 30 membros e servidores da AGU;



Palestra -"Direito Romano, Tradizione Civilistica ed Armonizzazione
del Diritto in America Latina ed in Europa", com a presença de cerca de
30 participantes, entre eles membros e servidores da AGU e de entidades
parceiras;





Curso de formação para novos Procuradores Federais;
Ciclo de Palestras sobre Datas Comemorativas;
2º Ciclo de Reuniões Técnico Jurídicas da AGU. Área de atuação:
Saúde Pública, com participação de 24 Advogados da União, 05
Procuradores Federais e 02 Servidores da AGU;
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Oficina de Negociação Jurídica e Mediação, com a participação de 33
Advogados da União, 22 Procuradores Federais, 02 servidores
administrativos da AGU e 01 participante de órgãos e parceiros;
III Reunião de Trabalho dos Procuradores Federais em Exercício no
IPHAN, em que participaram 01 Advogado da União e 32 Procuradores
Federais;
2º Ciclo de Reuniões Técnico-Jurídicas da AGU – Área de atuação:
Patrimônio da União, com capacitação de 48 Advogados da União e 01
Servidor da AGU;
I Seminário Internacional de Direito das Águas, em que participaram 14
Advogados da União, 16 Procuradores Federais e 09 servidores
administrativos da AGU.
II Congresso Brasileiro das Carreiras Jurídicas de Estado com/sem
custeio, em que participaram 173 Advogados da União, 242 Procuradores
Federais, 69 Procuradores da Fazenda Nacional, 26 membros e servidores
da AGU e 19 pessoas de órgãos e parceiros;
VI Curso PAD – Processo Administrativo Disciplinar, em que foram
capacitados 121 pessoas dentre elas 41 Advogados da União, 35
Procuradores Federais, 24 Procuradores da Fazenda Nacional, 17
membros e servidores da AGU e 04 pessoas de órgãos e parceiros;
1ª Reunião de Trabalho dos Procuradores Federais sobre a Atuação
Prioritária e Proativa da PGF na Recuperação de Créditos das
Autarquias e Fundações Públicas Federais, em que participaram 52
pessoas sendo 01 Advogado da União, 45 Procuradores Federais, 03
servidores da AGU e 03 participantes de órgãos e parceiros;
Curso de Língua Inglesa – Nível I, II, III, em que foram inscritos 194
pessoas dentre elas 42 Advogados da União, 45 Procuradores Federais,
01 Procurador da Fazenda Nacional, 103 membros e servidores da AGU e
03 pessoas de órgãos e parceiros;
Curso de Redação e Leitura e Escrita, em que foram capacitados 03
Advogados da União, 04 Procuradores Federais, 52 membros e servidores
da AGU e 02 pessoas de órgãos e parceiros;
Lições Introdutórias sobre Direitos e Economia, com a participação de
09 Advogados da União, 06 Procuradores Federais, 06 Procuradores da
Fazenda Nacional, 03 membros e servidores da AGU e 03 participantes de
órgãos e parceiros;
I Seminário Brasileiro do PRÉ-SAL, com a participação de 11 Advogados
da União, 15 Procuradores Federais, 05 Procuradores da Fazenda
Nacional, 06 membros e servidores da AGU e 300 pessoas de órgãos e
parceiros;
Curso de Processo Legislativo, com a participação de 17 Advogados da
União, 14 Procuradores Federais, 04 membros e servidores da AGU e 01
pessoas de órgãos e parceiros;
Curso de Atualização em Direito Processual Civil e Execução Civil, em
que foram capacitados 07 Advogados da União e 06 Procuradores
Federais;
Curso de Extensão em Regulação de Infraestrutura Visão Jurídica e
Econômica Brasília, em que foram capacitados 10 Advogados da União,
07 Procuradores Federais e 03 membros e servidores da AGU;
IV Seminário Brasileiro da Advocacia Pública Federal com/sem
custeio, participaram 131 Advogados da União, 121 Procuradores
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2.3

Federais, 43 Procuradores da Fazenda Nacional, 37 membros e servidores
da AGU e 06 pessoas de órgãos e parceiros;
Curso de Reavaliação e Depreciação de Patrimônio Público, com a
participação de 30 participantes sendo eles, 01 Advogado da União, 26
servidores administrativos e 03 pessoas de órgãos e parceiros;
III Seminário de Direito Portuário, em que participaram 18 Advogados da
União, 10 Procuradores Federal, 01 Procurador da Fazenda Nacional e 05
servidores administrativos;
Curso de Redação de Atos Normativos, com a participação de 47
pessoas, dentre elas 06 Advogados da União, 24 Procuradores Federais,
16 servidores administrativos e 01 pessoa de órgãos e parceiros
VI Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico, com a capacitação de
08 Advogados da União, 02 Procuradores Federais, 05 Servidores
Administrativos e 01 pessoa de órgãos e parceiros;
Posse e Curso de Formação dos Novos Servidores Administrativos,
com a capacitação de 95 servidores da área técnica administrativa;
Cursos de Word e Excel 2007; Workshop IPHAN, SPU e AGU, com
participação de 12 pessoas, sendo elas 9 Advogados da União e 03
Procuradores Federais;
Workshop sobre Novidades do Office 2010 - foram capacitados 14
servidores administrativos.

CURSOS PROMOVIDOS PELAS ESCOLAS ESTADUAIS

Considerando a descentralização de parte das atividades de capacitação foram
organizados e executados pelas representações estaduais nos Estados, os seguintes
eventos:

Representação da Escola de Goiás:







Curso de Português Instrumental – Telepresencial, com participação 28
servidores sendo eles 03 Advogados da união, 03 Procuradores Federais,
18 servidores administrativos da AGU e 04 servidores de Órgãos parceiros;
Palestra “Certificação Digital e a Segurança da Informação”,
participaram 89 membros e servidores, 18 Advogados da União, 08
Procuradores Federais, 02 Procuradores da Fazenda Nacional, 59
servidores administrativos da AGU e 02 participantes de Órgãos parceiros;
Curso ´Lei de Responsabilidade Fiscal´, com participação de 01
Advogado da União e 01 servidor da AGU.
Congresso sobre a Atuação e Integração da Advocacia Geral da União,
Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, com a participação
de 10 Advogados da União, 06 Procuradores Federais, 13 Procuradores da
Fazenda Nacional, 05 membros e servidores da AGU e 05 pessoas de
órgãos e parceiros;
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III Curso de Noções de Direito em Goiás/GO, com participação de 03
pessoas, 25 servidores administrativos e 08 participantes de órgãos e
parceiros.

Representação da Escola de Rio Grande do Norte:


I Ciclo de Debates para aperfeiçoamento da Defesa da União - Área
Militar – RN, com a participação de 10 Advogados da União, 05 servidores
Administrativos e 87 pessoas de órgãos e parceiros.



III Seminário Regional sobre Advocacia Pública Federal 5ª Região,
contou com a participação de 55 Advogados da União, 76 Procuradores
Federais, 04 Procuradores da Fazenda Nacional, 23 servidores
administrativos da AGU e 16 participantes de órgãos parceiros.

Representação da Escola de Rio de Janeiro:











Palestra a Nova Lei do Mandado de Segurança, com presença de 24
servidores, 05 Advogados da União, 10 Procuradores Federais e 09
servidores de Órgãos parceiros;
Palestra "Processo Eletrônico", foram capacitadas 12 pessoas, 05
Procuradores Federais, 01 Procurador da Fazenda Nacional, 01 servidor
administrativo da AGU e 05 servidores de Órgãos parceiros;
Cursos de Word/Excel 2007, participaram 25 pessoas, 01 Advogado da
União, 20 servidores administrativos e 04 participantes de Órgãos
parceiros;
Palestra "Fundamentos do Direito Ambiental", com participação de 07
Procuradores Federais, 03 servidores administrativos da AGU e 04
participantes de Órgãos parceiros;
Palestra Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil do Estado,
foram capacitados 03 Advogados da União e 06 Procuradores Federais;
Curso Papel do Gerente na Gestão de Desempenho de Equipe, com
capacitação de 05 Advogados da União, 04 Procuradores Federais, 07
servidores administrativos da AGU e 01 pessoa de Órgãos parceiros;



Quatro palestras com a participação de 112 servidores da AGU e de
entidades parceiras, quais sejam: “Processo Eletrônico”, com 49
capacitados; “Sequestro Internacional de Crianças”, com 18 servidores
treinados; “Coisa Julgada Insconstitucional”, contando com a
participação de 31 pessoas; e, “Assédio Moral no Serviço Público”, com
14 participantes;



III Simpósio sobre Direito Administrativo Contratual do Núcleo de
Assessoramento Jurídico no Rio de Janeiro, com a participação de 32
Advogados da União, 11 Procuradores da Fazenda Nacional, 05 membros
e servidores da AGU e 01 pessoa de órgãos e parceiros; Além disso, a
Escola do Rio de Janeiro também promoveu a palestra “O Novo Código de
Processo Civil, com a participação de aproximadamente 40 servidores e
membros da carreira jurídica da AGU;
13



A Representação da Escola do Rio de Janeiro organizou o Curso
sobre Custeio Previdenciário, com a capacitação de 01 Advogado da
União, 04 Procuradores Federais, 31 Procuradores da Fazenda Nacional,
03 Servidores Administrativos e 03 participantes de órgãos e parceiros;



Palestra A Fazenda Pública em Juizo - EAGU/RJ, com a participação de
26 pessoas dentre elas 03 Advogados da União, 08 Procuradores
Federais, 03 servidores administrativos e 12 pessoas de órgãos e
parceiros.

Representação da Escola de Minas Gerais:





Palestra A Nova Lei do Mandado de Segurança Telepresencial, contou
com a participação de 11 servidores, sendo eles, 02 Advogados da União,
07 Procuradores Federais, 02 Procuradores da Fazenda Nacional;
III Encontro com o Grupo de Acadêmicos de Direito, com participação
de 44 estudantes;
I Ciclo de Palestras da AGU – Tema: Processo Eletrônico, com
participação de 51 pessoas, 03 Advogados da União, 10 Procuradores
Federais, 22 servidores administrativos da AGU e 16 participantes de
Órgãos parceiros;



Seminário AGU e o Combate a Corrupção, em que participaram 08
Advogados da União, 03 Procuradores Federais, 03 membros e servidores
da AGU e servidores de outros órgãos parceiros;



Curso de Hermenêutica Constitucional em Minas Gerais, com a
participação de 14 Advogados da União e 08 Procuradores Federais.

Representação da Escola de Pernambuco:


A Representação da Escola da AGU em Pernambuco promoveu dois
eventos com a capacitação de 31 servidores, dos quais 16 participaram do
Treinamento AGUDOC, e, 15 do Treinamento “Arquivo e
Documentação”;



Treinamento do Sistema de Cálculos e Perícias da AGU, foram
capacitados 13 servidores administrativos da AGU e 04 participantes de
Órgãos parceiros;
Tarde Ambiental, com participação de 52 pessoas dentre elas 17
Procuradores Federais, 25 servidores administrativos da AGU e 10
participantes de Órgãos parceiros;
Palestra Processo Eletrônico - Telepresencial, foram capacitadas 88
pessoas, sendo 02 Advogados da União, 11 Procuradores Federais, 03
servidores administrativos da AGU e 72 participantes de Órgãos parceiros;






Curso de Licitações Públicas e Contratos Administrativos, com a
participação de 10 Advogados da União, 01 Procurador Federal, 11
Procuradores da Fazenda Nacional, 02 Servidores Administrativos e 26
pessoas de órgãos e parceiros.
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Representação da Escola de São Paulo:










Palestra Aspectos Jurídicos da Fiscalização, participaram 157 pessoas,
das quais foram 09 Advogados da União, 01 Procurador Federal e 147
participantes de Órgãos parceiros;
Seminário – Fiscallização do Trabalho e Questionamentos Judiciais,
com participação de 101 pessoas, sendo 04 Advogados da União, 06
Procuradores Federais, 03 Procuradores da Fazenda Nacional, 02
servidores administrativos da AGU e 86 participantes de Órgãos parceiros;
I Curso de Noções Básicas e Atualizações em Advocacia Pública, com
participação de 70 pessoas, 01 Advogado da União, 08 e servidores
administrativos da AGU e 61 estagiários e participantes de Órgãos
parceiros;
III Seminário Regional sobre Advocacia Pública Federal da 3ª Região
com participação de 49 Advogados da União, 64 Procuradores Federais,
06 Procuradores da Fazenda Nacional, 18 servidores administrativos da
AGU e 14 pessoas de Órgãos e parceiros;
Ciclo de Debates: Atualidades em Direito Processual civil, em que
participaram 96 pessoas dentre elas, 20 Advogados da União, 28
Procuradores Federais, 01 Procurador da Fazenda Nacional, 03 Servidores
Administrativos e 44 pessoas de órgãos e parceiros.

Representação da Escola da Bahia:


III Seminário Regional de Advocacia Pública Federal - 1ª Região, com a
participação de 284 pessoas sendo elas 79 Advogados da União, 146
Procuradores Federais, 12 Procuradores da Fazenda Nacional, 46
servidores administrativos da AGU e 01 participante de Órgãos parceiros;



IV Congresso Brasileiro de Licitações, Contratos e Compras
Governamentais, em que participaram 06 Advogados da União, 13
Procuradores Federais, 10 membros e servidores da AGU;



Curso de Word 2007 e Excel 2007, capacitando 01 Advogado da União,
04 Procuradores Federais e 23 servidores administrativos.

Representação da Espirito Santo:


I Curso de Noções de Direito para Servidores Púbicos, foram
capacitados 20 servidores e membros da AGU e 22 pessoas de Órgãos
parceiros;



I Encontro da Advocacia Pública no Estado, com capacitação de 195
pessoas, foram elas 08 Procuradores Federais, 03 Procuradores da
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Fazenda Nacional, 02 servidores administrativos da AGU e 182
participantes de Órgãos parceiros;


Seminário “A Nova Lei do Mandado de Segurança e a Atuação das
Procuradorias”, com a participação de 112 servidores da AGU e de
entidades parceiras.



III Seminário Regional da Advocacia Pública Federal da 2ª Região, com
a participação de 78 servidores da AGU e de entidades parceiras;



Curso de Processo Administrativo Espírito Santo, na qual foram
capacitados 01 Procurador Federal, 12 membros e servidores da AGU e 67
pessoas de órgãos e parceiros;



Curso de Processo Administrativo Federal Lei 9.784/99 – Espírito
Santo, capacitando 80 pessoas, 01 Procurador Federal, 12 servidores
administrativos e 67 pessoas de órgãos e parceiros e organizou o IV
Encontro Capixaba de Direito do Estado, em que participaram 03
Advogados da União, 08 Procuradores Federais, 04 Procuradores da
Fazenda Nacional, 03 Servidores Administrativos e 07 participantes de
órgãos e parceiros;



Encontro Capixaba sobre Perícia Previdenciária, em que participaram
84 pessoas, 10 Procuradores Federais, 01 servidor administrativo e 73
participantes de órgãos e parceiros.

Representação do Rio Grande do Sul:




Painel ´As propostas de Reforma do CPC e os seus Princípios
adotados pelo Sistema’, com 19 participantes sendo, 09 Advogados da
União, 03 Procuradores Federais, 01 Procurador da Fazenda Nacional, 05
servidores administrativos da AGU e 01 participante de Órgãos parceiros;
IV – Encontro com o Grupo de Acadêmicos de Direito, com participação
de 01 servidor da AGU e 35 participantes de estudantes;

Representação do Mato Grosso:


2º - Encontro do Ciclo de Palestras – Mato Grosso, com participação de
04 Advogados da União, 07 Procuradores Federais, 06 servidores
administrativos da AGU e 08 pessoas de Órgãos parceiros;

Representação do Ceará:


Curso de Excel/Word Básico e Intermediário Fortaleza/CE, em que
foram capacitados 40 pessoas, dentre elas 04 Advogados da União, 03
Procuradores Federais, 25 servidores administrativos e 07 pessoas de
órgãos e parceiros.

Representação do Paraná:
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III Seminário Regional sobre Advocacia Pública Federal 4ª Região
Curitiba/PR, foram capacitados 93 membros e servidores da AGU, dentre
eles 34 Advogados da União, 35 Procuradores Federais, 03 Procuradores
da Fazenda Nacional, 13 servidores administrativos 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.

Quantidade de Eventos por Escola Estadual - 2010
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Quantidade de Servidores capacitados por Escola
Estadual - 2010
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2.4

CONVÊNIOS E PARCERIAS

Durante o período de 2010 foram celebrados:


Convênio de cooperação Técnica, Científica e Cultural com o UniCEUB.



Termo de Acordo de Cooperação Técnica,

entre a AGU e o Conselho

Nacional de Justiça/CNJ.


Mecanismo de cooperação entre a Escola da Advocacia-Geral da União e o
Institute of Brazilian Issues, por meio do Memorando de Entendimento.

2.5

PROJETOS

Destacam-se a seguir as ações, projetos e atividades realizadas pela a Escola da AGU
durante o ano de 2010, dentre outros:

a) MECANISMO DE INTERCÂMBIO PARA MATÉRIA DA ADVOCACIA ESTATAL MECIMAE

A Escola da AGU tem participado da criação do Mecanismo de intercâmbio para
matéria da Advocacia estatal (MECIMAE), reunindo os países do Mercosul, com o objetivo
de promover a troca de experiências entre as diversas instituições.
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A principal meta do MECIMAE é a preparação das formalidades necessárias para o
futuro estabelecimento de Reuniões Especializadas de Advocacia de Estado no âmbito do
MERCOSUL.

Representantes da Advocacia-Geral da União (AGU) e da Advocacia Pública da
Argentina, do Paraguai e do Uruguai se reuniram em Foz do Iguaçu no dia 19 de março para
discutir a representação judicial do interesse do Estado no MERCOSUL.

No mês de setembro a Escola da AGU participou do segundo encontro do
MECIMAE, em que reuniu na sede da AGU, em Brasília/DF, representantes do Brasil,
Uruguai, Argentina e Paraguai com o objetivo de promover a troca de experiências entre as
diversas instituições. A principal meta do evento foi preparar formalidades necessárias para
o futuro estabelecimento de Reuniões Especializadas de Advocacia de Estado no âmbito do
Mercosul.

b) GRUPO DE TRABALHO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

No mês de março, a Escola da AGU ficou responsável pela coordenação do grupo
de trabalho criado pelo Advogado-Geral da União, para acompanhar, avaliar, fazer
propostas e contribuições aos trabalhos da Comissão de Juristas do Senado Federal, com
vistas à elaboração do anteprojeto do Novo Código de Processo Civil (CPC).

c) III CONCURSO DE MONOGRAFIAS DA AGU
A Escola da Advocacia-Geral da União tem realizado todo ano, desde 2008, o
Concurso de Monografias que objetiva fomentar a pesquisa e a geração de conhecimento
sobre a Advocacia Pública Federal, especialmente sobre a importância e o papel
desempenhado pela Advocacia- Geral da União.

No ano de 2010 a EAGU abriu inscrições para o III Concurso de Monografias em
Advocacia Pública Federal com o seguinte tema: "A importância da Advocacia Pública para
o desenvolvimento do Estado".

O concurso foi voltado para Advogados da União, Procuradores Federais,
Assistentes Jurídicos, Procuradores da Fazenda Nacional, Procuradores do Banco Central e
Servidores Administrativos em exercício na AGU que puderam concorrer com trabalhos
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individuais ou em co-autoria. Recebeu-se ao todo 08 monografias que foram selecionadas
por uma comissão julgadora composta por sete membros escolhidos pelo Diretor da EAGU.

d) II CONGRESSO DAS CARREIRAS JURÍDICAS DE ESTADO
Interessada na maior integração entre as carreiras jurídicas de Estado, a Escola da
AGU, promove a cada dois anos, um congresso focado na discussão das grandes questões
sociais, políticas e principalmente jurídicas, envolvendo o interesse do Estado Brasileiro.
Iniciado em 2008, o Congresso objetiva a elaboração de conclusões que poderão ser objeto
de aprofundamento em discussões junto às diferentes instâncias do Poder Executivo,
Legislativo e Judiciário, e da própria sociedade civil. A visão é de uma discussão ampla e
aberta das questões jurídicas importantes para o desenvolvimento econômico e social do
país.

Em julho de 2010 foi realizado o II Congresso das Carreiras Jurídicas de Estado,
em Brasília. O objetivo foi aprimorar e desenvolver os meios de produção, gestão e difusão
do conhecimento técnico judiciário. O evento reuniu profissionais das diversas Carreiras
Jurídicas, com um público estimado de 3.000 pessoas, envolvendo entidades e membros da
magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Procuradorias dos Estados e
Municípios, da Advocacia Pública Federal e Delegados Federais.

A meta alcançada foi apresentar sugestões que possam aprimorar o Sistema
Judicial brasileiro e garantir ao cidadão o melhor atendimento possível a suas necessidades
e direitos.

e) PROJETO “UM LIVRO PUXA O OUTRO”

O ato de ler, além de ser uma habilidade importante para o crescimento
profissional, é uma prática que traz qualidade de vida ao leitor, permitindo o conhecimento
de novas culturas e o desenvolvimento do vocabulário e da imaginação.
Em maio deste ano, a Escola da AGU desenvolveu um projeto para os servidores da
AGU que teve como objetivo promover o fomento e a democratização à leitura,
desenvolvendo esses dois aspectos: o profissional (a leitura como fonte de cultura, de saber
formal) e o pessoal (o bem- estar, o lazer, a abstração, a criatividade).
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A dinâmica do projeto permite ao leitor a retirada de um livro de sua escolha logo
após a inserção de uma outra obra à biblioteca destinada ao projeto. Essa movimentação é
que dá nome ao projeto.

f) SEMINÁRIOS REGIONAIS DA ADVOCACIA PÚBLICA FEDERAL
Nos meses de abril, maio e junho a Escola da AGU promoveu os Seminários
Regionais da Advocacia Publica. As edições deste ano, foram realizadas em Vitória/ES,
Natal/RN, Curitiba/PR, Salvador/BA e São Paulo/SP, respectivamente entre os dias 22 à 24
de março, 7 à 9 de abril, 14 à 16 de abril, 10 à 12 de maio e 31 de maio à 2 de junho.
Durante os seminários, diferentes membros da AGU, representantes da Advocacia
Pública no Brasil e associações ligadas à administração pública debateram sobre questões
internas e administrativas relativas à Advocacia Pública Nacional. O evento seleciona os
assuntos mais importantes e pertinentes às regiões, para que eles venham ser discutidos no
Seminário Brasileiro de Advocacia Pública.

g) EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DOS SERVIDORES DA ESCOLA
Durante a realização da Copa do Mundo FIFA de 2010, a Escola da AdvocaciaGeral da União executou inúmeras ações de integração entre os membros e servidores
lotados em sua unidade. Entre encontros sociais, bolão de prognósticos e camisetas
comemorativas, a EAGU presenciou atividades coletivas que proporcionaram maior
cooperação e amizade entre seus membros e servidores.

h) CURSO PRÓ BONO – NOÇÕES GERAIS DE DIREITO
Proveniente de uma parceria entre a Escola e a Ouvidoria-Geral da AGU, o Curso
de Capacitação Pró-Bono - Noções Gerais de Direito foi realizado em duas edições e teve
como objetivo dar melhores condições de trabalho aos servidores terceirizados em exercício
na Advocacia-Geral da União, para poderem desempenhar suas tarefas com mais qualidade
e conhecimento, e também possibilitar que os terceirizados tenham melhores qualificações
para se inserir no mercado de trabalho.

Além de um caráter educacional, o projeto possui uma natureza social importante,
permitindo que os advogados da instituição cumpram com funções sociais, indo além das
atividades exercidas diariamente a frente da advocacia pública.
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i) CURSO DE INGLÊS REALIZADO EM PARCERIA CASA THOMAS JEFFERSON
Previsto no Projeto de Capacitação do Programa de Competências Técnicas em
Línguas e inserido no Plano de Capacitação da Escola da AGU, o Curso de Língua Inglesa
promovido pela Escola da AGU em parceria com a Casa Thomas Jefferson também teve
seu início em agosto. Durante o período de seleção, os mais 200 inscritos foram avaliados
segundo os conhecimentos que possuem sobre língua inglesa e participaram de um sorteio
para classificar os beneficiados com a vaga.

Separado em 3 níveis, compostos por 4 semestres, o curso tem sido lecionado pelo
professor da Casa Thomas Jefferson, Themer Bastos de Oliveira, todas as terças e quintasfeiras, nas dependências da Escola da AGU e continuará sendo realizado em 2011
j) I SEMINÁRIO DO PRÉ-SAL
Em iniciativa conjunta do Ministério de Minas e Energia, da Agência Nacional de
Petróleo, Gás Natural e Bicombustível, da Universidade de Brasília e da Escola da
Advocacia- Geral da União, foi lançado em agosto o I Seminário do Pré- Sal. O objetivo foi
debater os principais pontos de um novo marco regulatório do petróleo do pré- sal.

No evento, foram debatidos temas como novos modelos contratuais, formas de
exploração, competência regulatória e etc. O evento foi aberto ao público e destinado a
acadêmicos e profissionais do direito.

k) CURSO DE PROCESSO LEGISLATIVO
Em parceria com o Centro de Altos Estudos da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, a Escola da AGU realizou em agosto, o Curso de Processo Legislativo tratando de
temas do ramo do direito, entre eles, a disciplina infraconstitucional, lei complementar,
emendas, resoluções e etc.

O curso ministrado pelos professores, Rodrigo Pereira de Mello e José Levi Mello do Amaral
Júnior foi transmitido, ao vivo, pela TV Escola.
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l) CURSO DO DIREITO MINERÁRIO
Em agosto foi realizado por iniciativa conjunta do Departamento Nacional de
Produção Mineral (DNPM), da Universidade de Brasília (por intermédio do Grupo de Estudos
em Direito dos Recursos Naturais- GERM) e da Escola da AGU o Curso de Extensão
“Introdução do Direito Minerário”.

O curso que contou com aulas sobre geologia econômica, pesquisa mineral, lavra e
beneficiamento de minérios, economia mineral, evolução da disciplina constitucional da
mineração e principais temas do Direito Minerário, teve o objetivo principal de proporcionar
aos alunos uma noção geral dos temas propostos, de modo a habilitá-los e estimulá-los ao
aprofundamento dos estudos.

As aulas foram ministradas por palestrantes ligados ao DNPM e à AGU, e por
professores da UNB e do IESB.
m) IV SEMINÁRIO BRASILEIRO DA ADVOCACIA PÚBLICA FEDERAL

Em setembro deste ano a Escola da AGU organizou o IV Seminário Brasileiro da
Advocacia Pública Federal com o tema "A Importância da Advocacia Pública para o
desenvolvimento do Estado". Participaram do seminário cerca de 350 Advogados da União,
Procuradores Federais, Procuradores da Fazenda Nacional, Procuradores do Banco Central
e servidores administrativos.

O objetivo foi consolidar a integração entre as várias carreiras jurídicas e debater
temas de importância nacional.

O IV Seminário Brasileiro da Advocacia Pública Federal foi integralmente
transmitido, ao vivo pela TV Escola, beneficiando aqueles que não puderam comparecer aos
três dias do encontro.
n) LANÇAMENTO DO PROJETO DDD – DIÁLOGOS DIRETOS EM DIREITO
Em outubro foi lançado o projeto “Diálogos Diretos em Direito”, um programa piloto
que a Escola da Advocacia-Geral da União pretende incluir em suas atividades anuais,
fomentando o debate de temas relacionados ao exercício da Advocacia Pública.
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No lançamento do projeto, que teve a participação de advogados e procuradores da
AGU que integraram o Programa de Combate à Corrupção do IBI, o diretor da Escola da
AGU, Jefferson Carús Guedes, conduziu os debates e destacou a idéia de iniciar o projeto
no âmbito da própria AGU, expandindo a participação à todos os membros da Instituição,
mediante o processo seletivo a ser coordenador e definido pela Escola da AGU em parceria
com órgãos de direção superior.
o) VISITA GUIADA

Dando continuidade ao projeto Visita Guiada, durante o mês de outubro, 48 alunos do
curso de direito das Faculdades Integradas de Cacoal (Unesc) visitaram a sede da Escola
da AGU, em Brasília. Na visita, os acadêmicos assistiram a uma palestra proferida pelo
Diretor da Escola da AGU e Advogado da União, Jefferson Carús Guedes, além de conhecer
as atribuições, hierarquia, organização e unidades da AGU.

p) III SEMINÁRIO SOBRE O DIREITO MINERÁRIO
No mês de novembro, a Escola da Advocacia-Geral da União, em parceria com a
Associação dos Peritos Criminais Federais (APCF) e com o Instituto Perspectiva - Estudos
de Direito, Economia e Sociedade (IPEDES) promoveram o III Seminário sobre o Direito
Portuário, no Auditório da Confederação Nacional dos Transportes, em Brasília.

O evento reuniu representantes do Ministério Público, Magistrados, Delegados
Federais, Peritos, Advogados da União, Procuradores Federais, Assistentes Jurídicos e
ocupantes de cargos ligados ao Direito Portuário, além palestrantes e especialistas
conhecidos, como o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o Diretor da
Agência Nacional do Petróleo, Haroldo Borges de Lima.

Com o tema "o direito portuário e a perspectivas frente as alterações do marco
regulatório", o seminário tem por objetivo principal discutir as novas regras para o
arrendamento portuário e os terminais de uso privativo, além de permear as mudanças no
marco regulatório de exploração do pré-sal.
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q) PARCERIA COM O INSTITUTE OF BRAZILIAN ISSUES
Em outubro, a Escola da AGU firmou parceria com o “Institute of Brazilian Issues”, da
Universidade de George Washington, para desenvolvimento de programa de capacitação
para membros e servidores da AGU.
Durante o encontro, alguns projetos que serão desenvolvidos pelos advogados que
atuam no mecanismo efetuando acordos, convênios, obtenção de câmbios, entre outros,
foram avaliados pelo grupo de advogados públicos que representavam suas delegações.
Ficou faltando estes projetos.

r) CURSO DE FORMAÇÃO DE NOVOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
A Escola da Advocacia-Geral da União realizou no mês de outubro o Curso de
Formação de Novos Servidores para os cargos de administrador, contador e agente
administrativo, dos candidatos aprovados no último concurso público realizado pela AGU.

O Curso foi realizado no Auditório ParlaMundi, localizado no Templo da Legião da
Boa Vontade e teve em sua programação palestras, apresentações da estrutura da
Advocacia-Geral da União e oficinas temáticas.

s) AGENDA ESCOLAR
No mês de novembro a Escola da Advocacia-Geral da União lançou a primeira
edição do boletim informativo Agenda Escolar. Dividido em seções que tratam do trabalho,
rotina e eventos da Escola, o boletim objetiva a integração comunicacional de todos os
setores e núcleo da EAGU, além de fomentar conhecimento sobre as principais
características da instituição e de seus servidores.

t)

GRUPOS DE ESTUDOS
Também em novembro, o Diretor da Escola da AGU, Jefferson Carús Guedes,

publicou a Ordem de Serviço número 8 de 2010 que estabelece regras, procedimentos e
condições para a constituição e formação de grupos de estudos no âmbito da Escola da
Advocacia-Geral da União.

A iniciativa surgiu após a solicitação da unidade da Escola da AGU de São Paulo da
criação de um grupo de estudos voltado para o debate de questões ambientais, sustentada
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pela importância de fomentar entre os membros da Advocacia-Geral o debate e a formação
de conhecimento.

u) PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS IBERO-AMERICANOS
Ainda entre novembro e dezembro, a Escola da AGU participou do Programa de
Formação de Servidores Públicos Ibero-Americanos, realizado pelo Instituto Nacional de
Administração Pública (INAP) do Governo da Espanha.

v) CICLO DE PALESTRAS EM DATAS COMEMORATIVAS

Iniciado em março deste ano, o ciclo de palestras em datas comemorativas é uma
iniciativa da Escola da AGU que busca capacitar os servidores e membros da casa por meio
de palestras que celebram as datas internacionais ou nacionais comemorativas.

Com temas de interesse social e educacional, o ciclo objetiva aprimorar os
conhecimentos dos advogados públicos e promover um intercâmbio cultural entre os
membros da Advocacia-Geral da União nos diversos segmentos jurídicos e sociais com
baixa utilização de custos e recursos, já que as palestras podem ser transmitidas para todos
os servidores do Brasil por meio da TV Escola. Destaca-se a realização da Palestra
Princípios

Cardeais

do

Direito

do

Consumidor,

em

que

foram

capacitados,

presencialmente, cerca de 30 membros e servidores da AGU.

w) PROGRAMA DE MESTRADO EM DIREITO PÚBLICO E INTERNACIONAL

No início deste ano, a Escola da AGU concedeu 05 (cinco) bolsas integrais do
Programa de Mestrado em Direito Público e Direito Internacional decorrente do convênio
firmado com a Instituição de Ensino, Centro Universitário de Brasília – UNICEUB.
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3.

PROPOSTAS PARA 2011

Para o ano de 2011 já estão previstas inúmeras atividades, entre as quais podemos
citar:


5ª edição do Seminário Brasileiro sobre Advocacia Pública Federal;



IV Seminário sobre Direito Portuário;



III Seminário de Direito Ambiental;



VII Curso de Processo Administrativo Disciplinar;



IV Concurso de Monografia da AGU;



Projeto “Conversando com o autor”;



II Curso de Pós Graduação a Distancia – Especialização em Direito Público em
parceria com a UnB;



Curso de Inglês a distancia;

 Curso de Língua Brasileira de Sinais – LIBRA para os Estados não atendidos;


Bolsas de Estudos para cursos de especialização, mestrado e doutorado;



Implementação dos projetos decorrentes de acordos celebrados com as
Instituições Internacionais (ISSUES, países do Mercosul,...);



Implementação do youtube da Escola da AGU;



Manutenção e ampliação do acervo de conhecimento digital;



Conclusão do Projeto de EAD e implementação de cursos à distância, dentre
outros.

Brasília, 25 de Dezembro de 2010.

Juliana Sahione Mayrink Neiva

Jefferson Carús Guedes

Advogada da União

Advogado da União

Coordenadora-Geral da Escola da Advocacia-Geral da União

Diretor da Escola da Advocacia-Geral da União
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