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ESPECIAL

O Instituto Legislativo Brasileiro 
(ILB) e a Universidade do 
Legislativo Brasileiro (Unilegis), 

que integram o sistema de educação 
do Senado, dão início ao ano letivo 
de 2008 no dia 11 de março. São 
mais de cem cursos presenciais e de 

ensino a distância, em várias áreas do 
conhecimento, oferecidos aos servidores 
dos legislativos federal, estaduais e 
municipais, além de outras instituições 

públicas conveniadas. 
O ano letivo será aberto com uma 
saudação do presidente do Senado, 
Garibaldi Alves, e com aula inaugural do 

senador Efraim Morais.

Ano letivo do ILB e da Unilegis 
começa com mais de cem cursos

Simpósio irá debater 
temas constitucionais

O I Simpósio Brasileiro de Estudos 
Constitucionais é um dos projetos 
do ILB e da Unilegis para comemorar 
os 20 anos de promulgação da 
Constituição, que também será 
tema de seminário internacional 
programado para maio.

PÁG. 4

Confira os cursos 
oferecidos em 2008
Orçamento Público e Ciência Política são 
alguns dos cursos de pós-graduação da 
Unilegis. ILB tem ampla gama de cursos 
presenciais e a distância, com e sem tutoria.

PÁGS. 2 E 3

Mais de 5 mil inscritos 
no ensino a distância
Os cursos a distância do ILB e da 
Unilegis receberam este ano mais de 
5 mil inscrições, um aumento de 55% 
em relação a 2007.

PÁG. 4

Na primeira foto (E), o presidente do TSE, 
ministro Marco Aurélio, assina protocolo com 
o ILB, ao lado de Efraim Morais, Agaciel Maia 
e Denise Zoghbi; em sentido horário, sala de 
aula do ILB;  seminário realizado pelo ILB e 
Idelb; público assiste a palestra no instituto; 
formatura no curso de alfabetização; 
seminário da Unilegis discute crenças e 
valores do brasileiro; e Efraim, Marco Túlio de 
Melo e Vânia Maione
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Cursos beneficiam 
servidor do Legislativo
O Instituto Legislativo Brasileiro 

(ILB) oferece este ano oito 
cursos de ensino a distância 

com tutoria (acompanhamento) e 
cinco sem tutoria (autoinstrucionais). 
Todos eles são abertos aos servidores 
dos legislativos federal, estaduais, 

municipais e distrital. Há também seis 
cursos de informática (sem tutoria), 
que serão ministrados pela intranet 
exclusivamente aos servidores do 
Senado. A página do ILB na internet 
mostra como se matricular: ww.senado.
gov.br/ilb.

Processo Legislativo

Objetivo: conceituar as partes que compõem o processo legislativo e identificar os aspectos e as rotinas 
dos procedimentos legislativos

Carga horária: 20 horas

Princípios Constitucionais do Poder Legislativo

Objetivo: analisar as atribuições do Poder Legislativo brasileiro à luz do texto constitucional

Carga horária: 20 horas

O Papel do Senado como Estrutura de Poder Político

Objetivo: possibilitar a todos os interessados o conhecimento básico da atuação e do funcionamento 
do Senado Federal

Carga horária: 20 horas

Excelência no Atendimento

Objetivo: apresentar informações gerais a respeito do atendimento ao público sob a ótica da qualidade 
e da excelência
Carga horária: 20 horas

Desenvolvimento Gerencial

Objetivo: disseminar conhecimentos básicos e atualizados sobre liderança no setor público

Carga horária: 20 horas

Cursos a distância sem tutoria

O computador, como funciona

Objetivo: familiarizar o aluno com o microcom-
putador e ajudá-lo a desenvolver apresentações 
e/ou aplicativos multimídia

Carga horária: 20 horas

Windows 2000

Objetivo: demonstrar as diversas ferramentas 
do Windows 2000 e proporcionar ao aluno sua 
utilização cotidiana

Carga horária: 20 horas

Word 2000

Objetivo: apresentar ao aluno os diversos re-
cursos do editor de textos Word 2000 e capaci-
tá-lo para a utilização cotidiana do programa

Carga horária: 20 horas

Access 2000

Objetivo: demonstrar os recursos e as ferra-
mentas do Access, gerenciador de banco de 
dados desenvolvido para ambiente Windows

Carga horária: 20 horas

Excel 2000

Objetivo: treinar o aluno para a utilização do 
programa de planilhas eletrônicas Excel 2000, 
familiarizando-o com os recursos oferecidos

Carga horária: 20 horas

Power Point 2000

Objetivo: demonstrar as ferramentas principais 
do programa de apresentação eletrônica Power 
Point e treinar o aluno para sua utilização

Carga horária: 20 horas

Cursos Intranet
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Cursos a distância 
com tutoria 

O aluno precisa ter acesso à internet para se matricular em 
um dos cursos de educação a distância

Gestão Administrativa 
do Setor Público

Objetivo: disseminar conhecimentos atualizados 
sobre o inter-relacionamento e a liderança no setor 
público, permitindo o desenvolvimento pessoal e a 
capacitação do aluno a partir das novas abordagens 
de gestão administrativa nas instituições públicas

Carga horária: 80 horas

Período: de 17/3/08 a 30/6/08

Fundamentos da Integração Regional:  
o Mercosul

Objetivo: instruir o aluno sobre os fundamentos 
de processos de integração regional em geral, com 
especial ênfase no Mercosul e no papel a ser desem-
penhado pelos congressos nacionais no contexto da 
conformação do bloco econômico
Carga horária: 80 horas

Período: de 17/3/08 a 30/6/08

Licitações e Contratos Administrativos

Objetivo: proporcionar o conhecimento da 
legislação concernente a licitações e con-
tratos administrativos no setor público
Carga horária: 60 horas

Período: de 17/3/08 a 30/6/08

Doutrinas Políticas Contemporâneas

Objetivo: conhecer quatro grandes correntes polí-
ticas – o Liberalismo, o Socialismo, a Social-Demo-
cracia e as Novas Esquerdas – e analisar o significado 
das principais correntes de pensamento que orien-
tam os partidos políticos de maior expressão
Carga horária: 60 horas

Período: de 17/3/08 a 30/6/08

Introdução às Relações Internacionais I

Objetivo: instruir o aluno em aspectos de relações 
internacionais que lhe permitam a eficiente aplica-
ção em suas atividades de assessoria parlamentar 
ou governamental

Carga horária: 60 horas

Período: de 17/3/08 a 30/6/08

Introdução às Relações Internacionais II

Objetivo: aprofundar o conhecimento sobre aspec-
tos de relações internacionais, capacitando o aluno 
para assessoria parlamentar ou governamental

Carga horária: 35 horas

Período: de 17/3/08 a 30/6/08

Direito Eleitoral

Objetivo: tornar acessíveis os elementos essenciais 
do Direito Eleitoral e as informações comentadas 
sobre a regulamentação do TSE para as eleições
Carga horária: 60 horas

Período: de 17/3/08 a 30/6/08

Economia Descomplicada

Objetivo: difundir conhecimentos sobre Macroeco-
nomia, Microeconomia, Economia do Setor Público 
e Finanças Públicas, com uma linguagem clara e de 
fácil entendimento
Carga horária: 80 horas

Período: de 17/3/08 a 30/6/08
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Na Unilegis, graduação 
e pós-graduação

Pioneira no ensino e desenvolvimento de pesquisa e 
cursos de extensão sobre o Legislativo, a Unilegis ofe-
rece cinco cursos presenciais em seu programa de pós-
graduação e um de graduação na modalidade de ensino 
a distância. São cursos em áreas de aperfeiçoamento 
do processo legislativo. Informações podem ser obtidas 
pelo telefone 61 3311-5201, e-mail unilegis@senado.gov.
br e no endereço www.senado.gov.br/unilegis.

Direito Legislativo

Objetivo: suprir as necessidades dos profissionais 
que atuam diretamente na área jurídica ou no as-
sessoramento à elaboração de leis.
Carga horária: 360 horas

Duração: 18 meses

Orçamento Público

Objetivo: gerar e disseminar conhecimentos e com-
petências na administração pública, notadamente 
na área de orçamento público.

Carga horária: 380 horas

Duração: 18 meses

Comunicação Legislativa

Objetivo: suprir as necessidades dos profissionais 
das diversas áreas de comunicação do Poder Legis-
lativo e propiciar reflexões críticas da comunicação 
pública.

Carga horária: 360 horas

Duração: 18 meses

Graduação Tecnológica em 
Administração Legislativa

Objetivo: promover a reciclagem e a capacitação 
profissional dos servidores de nível superior na área 
de administração legislativa.

Carga horária: 1.620 horas

Duração: 2 anos

Administração Legislativa

Objetivo: formar servidores capazes de incorporar 
novas técnicas e tecnologias aos processos adminis-
trativos no âmbito do Poder Legislativo.
Carga horária: 360 horas

Duração: 18 meses

ILB oferece cursos de 
capacitação presenciais

O Instituto Legislativo Brasileiro 
(ILB) oferece vários cursos pre-
senciais. São todos gratuitos e 

estão abertos aos servidores do Senado 
e de outras instituições conveniadas. Os 
programas de capacitação e qualificação 
profissional são desenvolvidos em três 
níveis de treinamento. O primeiro é intro-
dutório, destinado à preparação de novos 
servidores para as atribuições de cargos 
iniciais. O segundo programa é constituído 
de cursos regulares e atividades de capa-

citação destinadas ao aperfeiçoamento e 
especialização dos servidores para o me-
lhor desempenho de suas atribuições e, 
ainda, à introdução de novas técnicas de 
modernização. Por fim, os cursos de espe-
cialização e chefia objetivam aperfeiçoar o 
servidor para o exercício de cargos de su-
pervisão, coordenação e direção superior. 
Os cursos têm duração média de 20 horas 
e as turmas são abertas a cada bimestre. 
Para mais informações acesse o endereço 
eletrônico www.senado.gov.br/ilb.

Administração
• Formação para Chefe de Gabinete
• Secretariado Básico/Avançado
• Sistemas para Gabinete
• Técnicas de Redação Oficial

Área Legislativa
• Administração Legislativa
• Legislação do Setor Público
• Noções de Técnicas Legislativas
• Processo Legislativo Básico/

Avançado
• Regimento Interno
• Regulamento Administrativo

Braile
• Braile Fácil
• Dasvox
• Dusbury
• Normas Técnicas para Produção 

de Textos em Braile
• Nova Grafia Braile da Língua 

Portuguesa
• Revisor Braile
• Transcritor Braile

Ciência Política
• A Dinâmica dos Poderes da Re-

pública
• Estratégia Eleitoral
• Ética e Direitos Humanos*
• Formação Política do Brasil
• Fundamentos de Ciência Políti-

ca
• Introdução à Antropologia Polí-

tica I, II e III
• Introdução às Relações Interna-

cionais – módulos I, II e III
• O Mercosul e outros Processos 

de Integração Regional
• O Poder Legislativo e a Política 

Externa Brasileira
• Partidos Políticos no Brasil
• Questões Internacionais Con-

temporâneas
• Segurança Nacional, Defesa e o 

Poder Legislativo no Brasil

• Extensão em Controle de Cons-
titucionalidade*

Áudio e Digitalização
• Comunicação Social
• Cerimonial Público Legislativo
• Comunicação Institucional Básica
• Introdução ao Jornalismo Legis-

lativo

Comunicação Visual
• Adobe Acrobat
• Adobe in Design CS2 Básico/

Avançado
• Adobe Photoshop CS2 Básico/

Avançado
• Adobe Ilustrator
• Corel Draw 12 Básico/Avançado
• Programação Visual Gráfica

Desenvolvimento Gerencial
• Atendimento com Qualidade
• Formação de Multiplicadores e 

Instrutores
• Formação Básica de Novos Con-

sultores
• Gerenciamento de Projetos – MS 

– Project
• Gestão Estratégica de Contratos*

Gestão de Pessoas
• Administração do Estresse Ocu-

pacional
• Análise Organizacional
• Comunicação Organizacional
• Defesa Pessoal*
• Desenvolvimento Interpessoal 

no Legislativo
• Gestão Estratégica do Tempo
• Inteligência Emocional no Am-

biente do Legislativo
• Liderança e Desenvolvimento 

Humano e Organizacional
• Organização e Desenvolvimento 

de Equipes
• Planejamento Financeiro Pessoal

Informática
• Busca na Web
• Correio Eletrônico (Outlook/In-

ternet)
• Excel Básico/Avançado
• Introdução à Informática
• Internet Básico/Avançado
• Power Point
• Técnicas Multimídias para Apre-

sentação de Trabalhos
• Windows XP/Word Básico

Lingüística
• Curso de Oratória*
• Curso Prático de Língua Portu-

guesa
• Espanhol
• Inglês
• Libras
• Locução e Expressão Vocal
• Noções de Sintaxe
• Oficina de Redação Criativa
• Português Instrumental
• Redação Argumentativa
• Revisão Gráfica
• Oficinas de Leitura e Produção 

de Textos

Marketing
• Marketing Político
• Marketing Pessoal

Orçamento e Finanças
• Orçamento e Finanças Pú-

blicos
• Projeto Siga
• Siafi Operacional
• Teorias da Contabilidade*

Web Multimídia
• 3D Studio Max
• Director MX
• Dreamweaver
• Flash Mx Professional
• Java
• Webdesign

Ciência Política

Objetivo: agregar aos servidores novas habilidades 
e competências essenciais ao aprimoramento técni-
co-profissional e ético-comportamental. E, ainda, 
fornecer conhecimentos teóricos em reorganização 
do atual sistema político.
Carga horária: 360 horas

Duração: 18 meses

Pós-Graduação presencial

Graduação a distância *

Os cursos priorizam a formação de recursos  
humanos para atuar na área legislativa

Freqüentam 
as aulas do ILB 
funcionários do 
Legislativo e, se 
houver vagas, o 
público externo

* Cursos novos
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Presidente do Senado 
faz saudação aos alunos

O presidente do Senado, Ga-
ribaldi Alves, abre no dia 
11 de março o ano letivo de 

2008 do Instituto Legislativo Brasi-
leiro (ILB) e da Universidade do Le-
gislativo (Unilegis), que integram 
o sistema de educação do Senado. 
Ele faz uma saudação especial aos 
novos alunos, em solenidade que 
será transmitida ao vivo em siste-
ma de videoconferência para as 
assembléias legislativas de todo o 
país e pelo canal do ILB no sistema 
de vídeo interno do Senado.

Efraim Morais (DEM-PB), 1º 
secretário do Senado e membro 
do Conselho Superior da Unilegis, 
profere a aula inaugural, com o 
tema “Eleição – essência da de-
mocracia”.

O consultor legislativo Dirceu 
Teixeira de Matos apresenta pa-
lestra sobre a modernização e a 
gestão estratégica de contratos no 
Senado. O tema será tratado em 
um dos cursos do ILB a ser mi-
nistrado neste ano (veja a relação 
de cursos nas páginas centrais). 

Desde fevereiro a nomeação de ges-
tores para os contratos deverá levar 
em conta, além da experiência, a 
formação técnica do servidor. De 
acordo com informações do institu-
to, o programa de treinamento dos 
gestores de contrato deve, a partir de 
agora, ser contínuo.

Também participam da solenidade 
o diretor-geral do Senado e vice-reitor-
executivo da Unilegis, Agaciel Maia, 
a diretora-executiva do ILB, Denise 
Zoghbi, e a vice-reitora acadêmica da 
Unilegis, Vânia Maione.

Todos os alunos do ILB e da Unile-
gis, além dos servidores do Senado, 
estão convidados para a abertura. A 
solenidade, que tem início às 10h30, 
ocorrerá no Auditório Antônio Carlos 
Magalhães, no prédio da Interlegis.

Na abertura do ano letivo em 2007,  
Efraim Morais afirmou que os órgãos 
que integram o sistema educacional 
do Senado constituem o melhor 
exemplo de como a instituição pode 
servir à sociedade como espaço de 
aprimoramento técnico-profissional, 
reflexão e debate de idéias.

Um novo recorde foi 
estabelecido no número 
de inscritos na fase de 
pré-matrícula para os 
cursos de educação a dis-
tância do ILB. A procura 
aumentou em 55% em 
relação ao ano passado, 
mesmo com a diminui-
ção do prazo de inscrição 
para apenas 15 dias. No 
total, foram 4.878 inte-
ressados este ano, contra 
3.146 no ano passado.

Os três cursos mais 
procurados foram o de 
Gestão Administrativa 
no Setor Público, com 
1.373 candidatos; o de 
Licitação e Contratos 
Administrativos, com 
1.342 candidatos; e o de 
Direito Eleitoral, com 967 
pré-matriculados.

Os candidatos passam 
agora por um processo 
de seleção para o preen-
chimento das 1.100 vagas 
disponíveis no primeiro 
semestre para essa mo-
dalidade de ensino. Para 
a diretora-executiva do 
instituto, Denise Zogh-
bi, os números revelam 
o sucesso do trabalho 
realizado pelo órgão de 
educação do Senado 
Federal. 

Segundo a diretora-
executiva, o instituto tra-
balha com a perspectiva 
de aumentar o número 
de tutores para atender a 
essa demanda crescente 
e, assim, proporcionar a 
oportunidade para que 
mais alunos em todo o 
país possam ser benefi-
ciados por essa modali-
dade de ensino.

São oito cursos semes-
trais, em várias áreas do 
conhecimento, oferecidos 
aos servidores dos legis-
lativos federal, estaduais, 
municipais e distrital e, 
em alguns casos, à popu-
lação em geral, quando 
há disponibilidade de 
vagas.

Educação a 
distância tem 
quase 5 mil 
candidatos

Para a diretora Denise Zoghbi, 
a grande procura demonstra o 
sucesso dos cursos do ILB

Garibaldi Alves, reitor da Unilegis, participa de solenidade 
transmitida por videoconferência para assembléias legislativas

Simpósio debaterá os 
20 anos da Constituição

Em comemoração aos 20 anos 
de promulgação da Constituição 
federal, o Instituto Legislativo 
Brasileiro e a Universidade do 
Legislativo Brasileiro realizam, 
nos dias 3 e 4 de junho, com 
apoio da Consultoria Legislativa 
do Senado, o I Simpósio Brasilei-
ro de Estudos Constitucionais. O 
simpósio é uma das atividades do 
programa de estudos avançados 
do ILB, que busca alternativas 
para questões da atualidade, a 
partir de discussões e debates.

Para analisar temas ligados à 
Constituição, o simpósio reunirá 
especialistas, parlamentares e 
autoridades representantes de 
vários órgãos e instituições do 
país, como Supremo Tribunal Fe-
deral, Tribunal Superior Eleitoral, 
Instituto Brasiliense de Direito 
Público, Senado Federal e univer-
sidades do Rio Grande do Sul, de 
São Paulo e de Brasília.

Outros dois seminários estão 
programados pelo ILB para este 
ano, em parceria com a Universi-
dade de Brasília e a Unilegis. Nos 
dias 15 e 16 de maio, acontece 

o seminário internacional “O 
Legislativo Brasileiro em Perspec-
tiva Comparada”, com o apoio 
do Departamento de Ciências 
Políticas da UnB.

O evento terá a participação 
de especialistas de universidades 
dos Estados Unidos e da Inglater-
ra, além de conferencistas brasi-
leiros. Os cinco painéis já estão 
definidos e abordam os seguintes 
temas: “20 Anos de Constituição 
e Presidencialismo de Coalizão”, 
“Relação Legislativo–Executivo”, 
“Legislativos Subnacionais Com-
parados”, “Eleições Legislativas” 
e, por fim, “Partidos e Oposições 
na Arena Parlamentar”.

Para o segundo semestre, está 
programado o II Seminário de 
Estudos sobre o Legislativo, 
em parceria com a Câmara dos 
Deputados e o Departamento 
de Sociologia da UnB, para de-
bater temas como democracia, 
cultura política, organização e 
funcionamento do Legislativo, 
representação, participação, 
reforma política e comunicação 
política.

ILB conta com 
parcerias no 
Brasil e no 
exterior

Em 11 anos, o ILB já quali-
ficou mais de 30 mil técnicos. 
O número de servidores trei-
nados aumenta a cada ano. 
Em 2007, foram mais de 12 
mil profissionais capacitados, 
sendo 5.500 em cursos pre-
senciais e 7.012 certificados 
nos 20 cursos a distância, com 
e sem tutoria. Reconhecido 
como um centro de excelência 
na qualificação de profissio-
nais em todas as esferas do 
Legislativo, o ILB conta com 
78 parceiros institucionais no 
país, que contribuem para a 
difusão de seus programas 
educacionais.

O instituto é também o órgão 
executivo da Universidade do 
Legislativo Brasileiro – a Unile-
gis. Essas instituições buscam 
ampliar a rede de parceiros. Há 
dez universidades parceiras. 
Entre elas, a Universidade de 
Salamanca, na Espanha, cujo 
convênio foi formalizado em 
no ano passado. 

Este ano, o ILB oferece mais 
de cem cursos. Os alunos 
contam com material de apoio 
como apostilas, programas de 
rádio, teleaulas e ferramentas 
multimídia disponibilizados 
na página do ILB na internet, 
no endereço eletrônico www.
senado.gov.br/ilb. 

Todos os países de língua 
portuguesa e os integrantes do 
Mercosul também são parcei-
ros na rede educativa do ILB.

Pioneira no ensino superior, 
desenvolvimento de pesquisa 
e cursos de extensão voltados 
especificamente ao Legisla-
tivo, a Unilegis, criada em 
2001, ajuda a formar talentos 
para aprimorar o trabalho 
do Parlamento e qualificar 
o atendimento à sociedade 
brasileira.

Além das ações nos campos 
da educação, pesquisa e ex-
tensão, a Unilegis tem como 
missão promover o estudo de 
questões estratégicas e rele-
vantes para o país, difundindo 
o papel do Legislativo e das 
instituições do Estado.

Nesse sentido, a Unilegis 
tem em seu programa de 
ações a realização de cursos 
de graduação e pós-gradua-
ção, bem como a promoção 
de conferências e seminá-
rios em áreas essenciais ao 
aperfeiçoamento do processo 
legislativo.

De acordo com a vice-reito-
ra acadêmica, Vânia Maione, 
a Unilegis disponibiliza em 
seu programa de pós-gradua-
ção deste ano cinco cursos 
presenciais de especialização, 
nas seguintes áreas: Adminis-
tração Legislativa, Orçamento 
Público, Comunicação Le-
gislativa, Ciência Política e 
Direito Legislativo. E, ainda, 
o curso de ensino a distância 
Graduação Tecnológica em 
Administração Legislativa. Senador Marco Maciel fala, no auditório do Instituto Legislativo  

Brasileiro, sobre reforma a adidos militares

Efraim Morais, membro do Conselho Superior da Universidade  
do Legislativo Brasileiro, profere a aula inaugural do ano letivo

Unilegis 
trabalha para 
aprimorar o 
Parlamento
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