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MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO 

ALUNOS MATRICULADOS – 1º SEMESTRE 2021 
 

 ALUNOS REGULARES E ALUNOS ESPECIAIS 

Matricularam-se 191 alunos em 11 disciplinas (2 obrigatórias e 9 optativas) no 1º semestre 2021 

do Mestrado. A média é de 17,4 alunos por turma. 

Apesar das dificuldades decorrentes da Covid-19, houve apenas uma queda de 8% em relação à 
quantidade absoluta de alunos do 1º semestre 2020, que se matricularam antes do início da 
pandemia (208 alunos em 11 disciplinas, média de 18,9 alunos por turma). Já em relação ao 
semestre passado (2º/2020), a quantidade absoluta de alunos também foi ligeiramente inferior 
em 4%. Pelo fato da oferta ter sido a distância, algumas disciplinas ampliaram a quantidade de 
vagas no semestre passado, alcançando 197 alunos em 9 disciplinas, média de 19,7 alunos por 
turma. Neste 1º semestre não houve essa ampliação de vagas, tendo em vista a eventual 
possibilidade de retorno às aulas presenciais no decorrer do período. 

Alunos regulares: matricularam-se 33 alunos, sendo 

3 da turma 2018, 11 alunos da turma 2019 e os 19 
ingressantes da turma 2021. Em decorrência da 
pandemia, o prazo de conclusão da turma 2018 foi 
prorrogado em 3 meses. Com a suspensão do 
processo seletivo, não houve ingresso da turma 2020. 

Alunos especiais: matricularam-se 158 alunos, 

representando 83% do total, participação muito 
semelhante à do semestre passado (84%). 
 
 

 ALUNOS ESPECIAIS 

Com a entrada de 158 alunos especiais, a quantidade de matriculados se mantém acima da média 

móvel considerando 4 semestres (os 3 anteriores e o semestre atual). 
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Considerando os 158 alunos especiais 

matriculados, a maioria continua sendo do 
sexo masculino (56%).  

Essa participação masculina foi de 53% no 
semestre passado (2º/2020). 

No 1º semestre 2020, pela primeira vez havia 
sido registrada uma pequena maioria do sexo 
feminino (51%). 

 

 

 

 

O Mestrado continua com boa atratividade a 
novos alunos.  

Pelo terceiro semestre consecutivo, a maior 
parte (53%) dos alunos especiais matriculados 
são novos, ou seja, estão cursando disciplinas 
pela primeira vez. 

 

 

 

 

 

 

A maior parte dos alunos especiais (58%) se 
matriculou em 1 disciplina, padrão que vem se 
repetindo ao longo dos semestres.  

O limite para cursar como aluno especial é de 
2 disciplinas por semestre e 4 disciplinas no 
total. 

No processo seletivo a opção de concorrer foi 
limitada a 2 disciplinas. 
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Pela primeira vez a participação de servidores da 
Câmara dos Deputados ficou ligeiramente abaixo 
(47%) à de alunos de outras origens (53%), 
confirmando o relevante impacto social do Programa, 
sem deixar de atender aos interesses da Casa em 
termos de formação de alto nível e de discussão 
ampliada de temas estratégicos para a instituição. 

A entrada de alunos do Senado é crescente, chegando 
a 20%, enquanto no semestre passado foi de 12%. Essa 
tendência reforça o papel do Programa na construção 
de conhecimento inerente ao Poder Legislativo. 

 

Dentre os servidores da Câmara dos Deputados, houve uma maior participação de servidores 
efetivos (53,3%). 

 

Os alunos externos provêm de diversas instituições, públicas ou não, tais como: 

  

 

 

Alunos Especiais - CD

Efetivo 40 53,3%

CNE (Cargo de Natureza Especial) 14

SP (Secretário Parlamentar) 19

Terceirizado 1

Deputado 1 1,3%

45,3%

Poder Legislativo

Senado 31

Empresas e organizações

Consultorias 5

Escritórios Advocacia 3

EBSERH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1

EDP Energias do Brasil 1

Embaixada do Canadá 1

Faculdade Unibrasília (Fortium) 1

Organização Social (Plataforma Cipó) 1

Outros

Sem vínculo empregatício 10

Instituições do DF

Câmara Legislativa 3

TJDFT 1

Caesb 1

CEASA/DF 1

GDF/Casa Civil 1

IBRAM/GDF 1

Secretaria de Estado 1

Órgão de Classe, Associações, Partidos Políticos

ABRINT - AssOC Bras  Provedores  Internet e Telecomunicações 1

APINE - Assoc BraS Produtores  Independ Energia  Elétrica 1

CNR - Conf. Nacional de Notários e Registradores 1

CNT - Confederação Nacional do Transporte 1

FNP - Frente Nacional de Prefeitos 1

Unale - União Nac Legis ladores  e Legis lativos  Estaduais 1

Poder Executivo Federal

Ministérios e órgãos vinculados 3

Polícia Rodoviária Federal 3

BNDES 1

Correios 1

Furnas 1

Legislativos Municipais

Câmara Assis Brasil AC 1

Câmara Cuiabá MT 1

Câmara Mococa SP 1

Câmara S.Vicente SP 1

Poder Judiciário

Tribunal Superior Eleitoral - TSE 1


