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Por meio do Instituto Legislativo Brasileiro, o Senado oferece serviços gratuitos em 
tecnologia, capacitação e comunicação às câmaras legislativas e aos cidadãos

Cursos e apoio 
legislativo chegam a  
2 mil municípios

Maior novidade são os 
cursos de graduação

Modernizar e integrar as Casas legislativas 
é principal objetivo do Programa Interlegis

Resultados alcançados 
mudam a realidade de 
pequenos municípios

Encerramento e entrega de certificados do curso de Técnicas de Arquivo, realizado pelo ILB em 2013

Thâmara Brasil

O InSTITUTO LeGISLATIVO Bra-
sileiro (ILB) — órgão do Senado que 
oferece capacitação para servidores 
e serviços na área de TI para Casas 
legislativas — já tem alunos em 2 mil 
municípios e 80 países.

Com o Programa Interlegis — criado 
para modernizar e integrar o Legis-
lativo por meio da oferta de serviços 
gratuitos em tecnologia, informação, 
comunicação e capacitação — o ILB se 
mantém em contato com as câmaras 
legislativas. Quase que diariamente 
vereadores vêm em busca de ferramen-
tas, como o Portal Modelo, para que as 
câmaras construam sites e deem um 
salto em comunicação e transparência.

Outro produto muito procurado é 
o SAPL, ferramenta para aplicação 
no processo legislativo que  organiza, 

registra e exibe todo o processo, 
tornando-o algo muito mais simples 
e acessível, tanto para os servidores e 
parlamentares quanto para o cidadão. 

Ontem teve início a última oficina de 
2013, com a presença de representantes 
de municípios de sete estados.

A maior novidade deste 
ano no ILB são os cursos de 
graduação, reconhecidos 
pelo Ministério da educação 
e destinados aos servidores 
do Senado, Câmara, Tribunal 
de Contas da União (TCU) e 
Câmara Legislativa do Distrito 
Federal (CLDF). Dois cursos 
estão sendo ministrados: Admi-
nistração Legislativa e Direito 
Legislativo. Outros dois devem 
começar a aceitar matrículas 
em fevereiro: Comunicação 
Legislativa e Ciência Política. 

O ILB oferece outros dois cur-
sos presenciais a servidores do 
Senado e órgãos conveniados 
— Câmara, TCU e CLDF: Pro-
cesso Legislativo e Orçamento 
Público: Introdução ao Siafi.

O Senado deu início ao Programa 
Interlegis em 1997, com o objetivo 
de conectar as câmaras municipais 
à internet. no projeto piloto, a cargo 
da Secretaria especial de Informá-
tica do Senado Federal (Prodasen), 
a meta era integrar à rede mundial 
de computadores o Legislativo de 
cem municípios. Com a obtenção 
de financiamento junto ao Banco 
Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), em 1999, o escopo do programa 
foi ampliado: a ideia agora era mo-
dernizar e integrar todas as esferas 
do Legislativo no país.

Ao mesmo tempo, sentindo a neces-
sidade de complementar a formação 
dos servidores, o Senado criou o 
Instituto Legislativo Brasileiro (ILB). 
Implantado, também em 1997, o ILB 
logo abriu as portas para as Casas 
legislativas e para os cidadãos, ofe-
recendo diversos cursos, em especial 
nas áreas legislativa e política.

Como têm objetivos similares, o 
ILB e o Interlegis foram fundidos na 
reforma administrativa deste ano, 
cabendo ao ILB, como órgão super-
visionado do Senado, a execução do 
Programa Interlegis.

O Interlegis atende centenas de 
cidades e os técnicos do ILB atuam 
de acordo com a necessidade de 
cada uma. eles têm muitas histórias 
para contar. Como no caso de um 
pequeno município do Amapá, 
onde a presidente da câmara, já 
idosa e quase analfabeta, man-
dou instalar uma placa com uma 
prestação de contas mensal dos 
gastos. “esta história já tem quase 
10 anos, mas demonstra que mesmo 
em condições adversas as pessoas 
podem praticar atos de respeito à 
cidadania”, afirma Telma Venturelli, 
técnica do Interlegis/ILB.

Já Camaragibe (BA) não tinha 
leis sobre o uso de terrenos públi-
cos, o que dificultava a instalação 
de agências bancárias e postos de 
serviços. O Interlegis auxiliou a 
câmara a reformar a lei orgânica, 
o que melhorou o atendimento à 
população. 

Parobé (RS), por sua vez, não 
possuia um site para informar sobre 
a atuação da câmara. Após o curso 
de Portal Modelo, colocou o site no 
ar e tornou-se exemplo para outras 
na mesma situação.

“A oficina foi muito importante, 
oferecendo, além do treinamento aos 

participantes, a possibilidade de a 
Casa colocar no ar seu portal e sistema 

de processo legislativo em uma 
semana, sob o seu próprio domínio” − Douglas Braga Silva 

(Câmara Municipal de Poços de 
Caldas, MG – nov./2013)

“Prezada tutora! Da mesma 
forma, quero deixar aqui a minha 
pública manifestação no sentido 

positivo. O curso é enriquecedor, o 
seu plano objetivo. Estou bastante 

grato a todos pela oportunidade 
e espero ser agraciado em 

oportunidades posteriores (futuras)” − Paulo Cesar Alves (Abr./2013)

“Você está de parabéns pelo 
trabalho concluído! Realmente foram 

muitos participantes. [...] Esse foi 
o primeiro curso que fiz on-line. 
Sempre corri de cursos assim. O 

conteúdo apresentado foi adequado, as 
indicações para leitura também foram 

pertinentes. Fiquei motivada e busquei 
entre amigos mais fontes de pesquisa” − Claudia Regina (2013)

“Gostaria de agradecer 
à equipe do ILB pelo curso de 

Fundamentos da Ciência Econômica. 
O professor Paulo está de parabéns, 

as mediações nos fóruns (com 
largo saber) foram muito boas” − Gil (Dez./2012)

“A verdadeira importância 
dos cursos reside nesse atendimento 
individualizado às nossas demandas.” − Fábio Moutinho (Câmara Municipal 

de Taubaté, SP – mai./2013)

Veja esta e outras edições  
do Especial Cidadania em  
www.senado.leg.br/especialcidadania

www.senado.gov.br/ilb
www.interlegis.leg.br
E-mail: ilb@senado.gov.br
Telefones: (061) 3303-1491/1687

Fax: 3303-2100
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Cursos investem em capacitação para servidores e cidadãos
O ILB oferece atualmente 20 cursos a distância e dois minicursos. Embora temporariamente 
suspensas — o instituto está finalizando uma completa reformulação e modernização dos 
cursos — as matrículas serão retomadas em fevereiro. Veja quais são os cursos a distância:

Política  � Doutrinas Políticas Contemporâneas: Liberalismo
 � Doutrinas Políticas Contemporâneas: Novas Esquerdas
 � Doutrinas Políticas Contemporâneas: Social-Democracia
 � Doutrinas Políticas Contemporâneas: Socialismo
 � O Poder Legislativo
 � Processo Legislativo

Relações Internacionais  � Relações Internacionais: Teoria e História
 � Fundamentos da Integração Regional: O Mercosul

Administração Pública  � Fundamentos da Administração Pública
 � Introdução ao Orçamento Público
 � Lei de Acesso à Informação (parceria Senado/UFMG)
 � Ética e Administração Pública
 � Modalidades, Tipos e Fases da Licitação
 � Cerimonial no Ambiente Legislativo

Gestão  � Minicurso: Gestão Estratégica com foco na Administração Pública
 � Minicurso: Desenvolvimento de Equipes
 � Ouvidoria no Ambiente Legislativo Municipal
 � Excelência no Atendimento
 � Conhecendo o Novo Acordo Ortográfico

Direito  � Introdução ao Direito Constitucional
 � Direito Administrativo para Gerentes no Setor Público
 � Introdução ao Direito do Consumidor (em parceria com a Anatel)

Formação
AlunOS DO IlB (2010–2013)

863 – tribunais de contas
2.341 – público interno

5.216 – assembleias legislativas
5.445 – câmaras municipais

486.891 – parceiros e sociedade
TOTAL: 500.756

OFICInAS DO InTERlEGIS (2009–2013)
16 mil formados
30 mil participantes
2 mil municípios

ILB


