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1. INTRODUÇÃO  

 

Como parte de seu processo de aperfeiçoamento contínuo, o Programa de Pós-Graduação 

(PPG) do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento – Cefor da Câmara dos Deputados 

estabeleceu a Política de Autoavaliação do Mestrado Profissional em Poder Legislativo (MPPL). 

Essa iniciativa prevê as etapas: avaliação das disciplinas, avaliação de egressos, impacto e 

adequação dos TCCs, produção docente e discente – Extrato Lattes e escuta exploratória.  

Inserida nesse ciclo, a avaliação de egressos objetiva acompanhar o impacto da formação 

de mestre obtida pelos ex-alunos, visando a análise da qualidade do curso e a geração de 

propostas de aperfeiçoamento. 

 

OBJETIVO  

 

O objetivo deste relatório é sistematizar os resultados do processo de Avaliação de 

Egressos do MPPL. Este relatório resulta da coleta de impressões a respeito dos impactos do curso 

nas trajetórias profissional, acadêmica, pessoal e social dos egressos do curso de Mestrado.  

 

PÚBLICO ALVO 

 

A pesquisa foi aplicada a 118 egressos do Mestrado Profissional de Poder Legislativo, 

titulados entre 2013 e dezembro de 2022. Foram obtidas 30 respostas – índice de retorno de 

25,4%, considerado bom. 

 

APLICAÇÃO/COLETA 

 

O formulário eletrônico de avaliação foi disponibilizado aos ex-alunos por meio de email 

marketing, com período de resposta entre 21 de novembro e 2 de dezembro de 2022. A avaliação 

estava subdividida em sete sessões de questões fechadas e duas áreas para comentários:  
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- Impactos profissionais; 

- Impactos do TCC; 

- Impactos acadêmicos; 

- Impactos sociais; 

- Impactos pessoais; 

- MPPL – conceito 5; 

- Perfil do respondente; 

- Rede de egressos; e 

- Comentários gerais (espaço para críticas, comentários e sugestões). 

 

2. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE EGRESSOS DO PROGRAMA 

  

A seguir, são apresentados os resultados da coleta de impressões dos 30 egressos 

respondentes a respeito dos impactos do Mestrado Profissional em Poder Legislativo.  

Inicialmente, apresenta-se o perfil dos respondentes, indicando o vínculo institucional e o 

ano de ingresso no curso como aluno regular. Em seguida, o relatório é subdividido em impactos 

profissionais, do TCC, acadêmicos, sociais, pessoais e do MPPL – conceito 5. Ao final, são 

elencados os comentários gerais inseridos e as sugestões dos respondentes para a rede de 

egressos. Observa-se que algumas questões foram respondidas por menor número de egressos. 

 

2.1-Perfil do Respondente 

 

2.1.2-Vínculo institucional: (30 respostas) 
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2.1.3-Ano de ingresso como aluno regular do Mestrado: (30 respostas) 

 

 

2.2-Impactos Profissionais  

 

2.2.1-Após seu ingresso no Mestrado, você obteve ascensão na carreira, como promoção ou 

nova função comissionada? (30 respostas) 

 

2.2.2-Como você avalia o impacto da participação no curso para a ascensão/promoção? (16 

respostas) 
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2.2.3-Após o ingresso no Mestrado, você assumiu maiores responsabilidades no seu local de 

trabalho? (30 respostas) 

 

 

2.2.4-Como você avalia o impacto da participação no curso para assumir as novas 

responsabilidades? (19 respostas) 

 

 

2.2.5-Ao ingressar no Mestrado, você tinha expectativa de mudança de área de trabalho para 

uma em que o conhecimento obtido no curso é aplicável? (30 respostas) 
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2.2.6-Após o ingresso no Mestrado, você mudou para área de trabalho na qual o conhecimento 

obtido no curso é aplicável? (30 respostas) 

 

2.2.7-Como você avalia o impacto da participação no curso para a mudança de área de trabalho? 

(9 respostas) 

 

 

2.2.8-Após o ingresso no Mestrado, você melhorou seu desempenho profissional? (30 respostas) 
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2.2.9-Como você avalia o impacto da participação no curso para a melhoria do seu desempenho 

profissional? (27 respostas) 

 

 

2.2.10-Após o ingresso no Mestrado, você produziu alguma inovação nas atividades do seu 

trabalho? (30 respostas) 

 

 

2.2.11-Como você avalia o impacto da participação no curso para inovação nas atividades do seu 

trabalho? (22 respostas) 
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2.3-Impactos do TCC  

 

2.3.1-Você considera que a pesquisa desenvolvida durante o curso gerou impacto na sua 

instituição de trabalho? (30 respostas) 

 

 

2.3.2-Qual foi o impacto da pesquisa na instituição em que você trabalha? (14 respostas) 

A seguir, são destacadas algumas respostas: 

“Alterou em vários pontos a interpretação do regimento interno da Câmara Municipal, deu maior 

dinâmica aos trabalhos e ainda está pautando outras mudanças que virão, como por exemplo 

alteração no número de vereadores, maior fomento de discussão nas comissões permanentes, 

otimização na tramitação de projetos, dentre outros.” 

“Verificar a relação existente entre a Câmara dos Deputados e o Poder Judiciário, no que diz 

respeito à aprovação dos projetos de lei de iniciativa deste Poder.” 

“Maior convicção nas análises e pareceres produzidos.” 

“Utilização de pesquisas qualitativas para melhorar os serviços oferecidos pela Câmara dos 

Deputados. Especificamente em relação ao serviço de dados abertos, mas também de forma geral 

para inclusão de processos participativos na formulação de outros serviços.” 

“Alteração no Regimento Interno da Casa, criando o artigo 61-A (Plano Anual de Fiscalização e 

Controle) no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.” 

“Como a pesquisa foi sobre os Consultores Legislativo, todo o grupo pôde ter uma melhor visão 

sobre seu papel na Casa e o relacionamento entre eles.” 
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2.3.3-Você considera que a pesquisa desenvolvida durante o curso gerou impacto para o Poder 

Legislativo? (30 respostas) 

 

 

2.3.4-Qual foi o impacto da pesquisa para o Poder Legislativo? (15 respostas) 

A seguir, são destacadas algumas respostas: 

“Alteração da dinâmica dos trabalhos, especialmente no processo legislativo.” 

“Mapear a taxa de sucesso legislativo do Judiciário no âmbito da Câmara dos Deputados.” 

“Uma mudança de percepção acerca da importância do Poder Legislativo.” 

“Ampliação do conhecimento e valorização do objeto estudado (Audiências Públicas)” 

“Melhor compreensão sobre a importância da atuação das mulheres na área de lobby para o 

contexto político como um todo. Também melhor compreensão sobre como as barreiras do 

espaço político alcançam outras áreas profissionais envolvidas.” 

“No trabalho desenvolvido na liderança, a análise de adequação passou a ser feita de forma mais 

assertiva.” 

“Utilização de processos participativos para formulação de serviços para a sociedade, mercado, 

academia e governo.” 

“Melhoria na estruturação e planejamento das Propostas de Fiscalização e Controle elaboradas no 

âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.” 

“Creio que ficou mais claro a atualização de uma forma de análise do comportamento 

parlamentar” 
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“O tema tem sido recorrente dentro do Congresso Nacional, ficando o trabalho como fonte de 

dados e referência para o debate.” 

 

2.4-Impactos Acadêmicos 

 

2.4.1-Você deu continuidade aos estudos iniciados no Mestrado? (30 respostas) 

 

 

2.4.2-De que forma você deu continuidade aos estudos após o Mestrado? (15 respostas)* 

 

*Sigo aprimorando meu trabalho de conclusão de curso 
Especializações 
Outros estudos e cursos de curta duração  
Aperfeiçoamento da pesquisa a fim de ingressar, em breve, no Doutorado. 
Outra pós-graduação. 
Elaboração de decisões judiciais na área eleitoral 
Iniciei uma vida docente 
Pós graduação. 
Especialização complementar em orçamento público 
Leitura de mais de 100 livros, especialização e cursos de extensão. 
Pretendo seguir no futuro breve com doutorado.  
Participei de GPE sobre a gestão do conhecimento 
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2.4.3-Em decorrência do curso, você passou a atuar como docente, orientador ou examinador 

em bancas de defesa? (30 respostas) 

 

 

2.4.4-De que forma? (7 respostas) 

 

 

2.4.5-Após o curso, você continua atuando como pesquisador na área? (30 respostas) 
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2.4.6-De que forma você continua atuando como pesquisador na área? (11 respostas) 

 

 

2.5-Impactos Sociais  

 

2.5.1-Em decorrência do Mestrado, você desenvolveu, coordenou ou participou de ações que 

tiveram potencial de gerar ou que tenham produzido algum tipo de impacto econômico e(ou) 

social? (Exemplos: contribuição para políticas públicas, solução de problemas complexos, 

desenvolvimento de práticas inovadoras de processos de trabalho, atendimento a demandas 

sociais, econômicas e organizacionais). (30 respostas) 

 

2.5.2-De que forma você atuou em ações de impacto econômico e(ou) social? (14 respostas) 

A seguir, são destacadas algumas respostas: 

“Pretendemos inaugurar a Escola Legislativa Municipal, dentro da câmara municipal, voltada 

especialmente para qualificação dos nossos servidores e, eventualmente, aberta a sociedade.” 
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“Coordenação de curso em outra instituição.” 

“Na atividade legislativa, contribuindo para aumentar o uso das audiências públicas como 

instrumento de influência na produção de políticas públicas e de regulamentos na área de defesa 

do consumidor.” 

“Busca de soluções em proposições legislativas, emendas e outras ações ao longo da elaboração e 

votação das proposições.” 

“Assumi a coordenação do Comitê Mulher da Associação Brasileira de Relações Institucionais e 

Governamentais (Abrig). Nesta posição, promovo debates e eventos, participo de atividades e sou 

convidada para apresentar o resultado da pesquisa. Realizamos, em agosto de 2022, a 1ª 

Conferência Internacional de Mulheres em Lobby, em parceria com as procuradorias da Mulher da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal.” 

“Participação no projeto Monitora, Brasil, para mais Transparência na Câmara dos Deputados. 

Reformulação de ideologia e práticas digitas do partido PTN para PODEMOS. Projeto da Agenda 

Pública para recuperação econômica de municípios.” 

“Melhoria da fiscalização das Políticas Públicas e maior transparência das ações do governo 

Federal.” 

 

2.6-Impactos Pessoais  

 

2.6.1-A rede de contatos construída durante o Mestrado trouxe impactos positivos para você? 

(30 respostas) 
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2.7-MPPL – conceito 5 

 

2.7.1 - Você considera que o conceito 5 do MPPL impacta seu reconhecimento como egresso do 

curso? (30 respostas) 

 

2.7.2 - Você sabia que a constante atualização do seu currículo Lattes continua sendo 

importante para a manutenção da boa avaliação do MPPL pela Capes, e que a produção técnica 

é tão importante quanto a bibliográfica? (30 respostas) 

 

2.7.3 – Como você avalia sua regularidade de atualização do currículo Lattes? (30 respostas) 
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2.8-Rede de Egressos 

 

O Programa de Mestrado incentiva a participação de ex-alunos em uma rede de egressos com 

o objetivo de promover a integração e a troca de conhecimentos. O evento Ampliar e a página 

do LinkedIn (https://pe.linkedin.com/school/pós-graduação-câmara-dos-deputados) fazem 

parte dessas ações. Como participante dessa rede, que outras iniciativas você sugere?  (11 

respostas) 

A seguir, são destacadas algumas respostas: 

“Encontros temáticos presenciais e remotos em formato simplificado e mais curtos.” 

“Criação de grupos de pesquisa para aperfeiçoamento dos trabalhos e/ou início de novos projetos, 

a fim de dar continuidade acadêmica ao egresso, como incentivo e auxílio no ingresso do 

Doutorado.” 

“Participação de egressos em disciplinas e bancas do próprio Cefor (de especialização, para os 

egressos só do Mestrado, e de mestrado, para os egressos que concluírem depois o doutorado).” 

“Convidar regularmente os egressos para exporem suas experiências e/ou suas pesquisas em aulas 

durante o semestre letivo do mestrado.” 

 

2.9-Comentários Gerais  

 

Além das respostas anteriores, seu relato sobre os impactos que o Mestrado proporcionou na 

sua vida é importante para nós. Este espaço é livre para você falar sobre demais efeitos do 

Mestrado ou deixar críticas e sugestões. (17 respostas) 

De forma compilada, os comentários gerais dividiram-se em reflexões sobre o curso, críticas e 

elogios. A seguir, são pinçados alguns comentários que sintetizam as opiniões expressadas.  

 

REFLEXÕES 

“A marca do mestrado é importante para oportunidades nas áreas fim (Lideranças, Comissões, 

Plenário) da Câmara dos Deputados.” 
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“Importantes que adquiri ao longo da pesquisa é a melhora na clareza da escrita, poder de síntese, 

poder de análises e crítica, bem como melhora no relacionamento interpessoal. Sem dúvida, ainda 

que o tema desenvolvido não seja prontamente aplicável na vida laboral, os ganhos acessórios são 

imensos, os quais julgo talvez mais importantes, pois perpassam um único tema.” 

“Eu já estava em uma função de decisão quando da entrada no curso. Embora não tenha gerado 

impactos palpáveis como produtos, por exemplo, entendo que o meu enriquecimento intelectual 

obtido ao longo do curso, contribuiu sobremaneira para mais qualidade na minha produção 

laboral. Indescritível o ganho que o curso me proporcionou. Sonho com o dia em que o Cefor 

passe a oferecer curso de doutorado.” 

 

CRÍTICAS 

“Percebo grande espaço para melhorias e inovações pedagógicas no curso, por exemplo, nas 

preparações, conduções e avaliações das disciplinas, por parte dos professores. Eles ainda utilizam 

metodologias didáticas do século passado (basicamente encontros com exposição não-dialogada, 

nos quais há um transmissor de conhecimentos, o professor, e vários receptores apenas, os 

alunos, além de objetivos de aprendizagem não focados no aluno) e, portanto, configurando-se 

em opções anacrônicas frente à presente realidade dos alunos, principalmente quando se 

considera a atual disponibilidade de soluções tecnológicas para a educação, assim como o enorme 

leque de opções de técnicas didáticas (presenciais e remotas) que tornariam o aprendizado mais 

efetivo, mediante desenho instrucional mais adequado.” 

 “O Mestrado foi um processo importante na minha formação humana e profissional, e minha 

pesquisa trouxe oportunidade de atacar algumas lacunas na produção acadêmica. Entretanto, e 

isso parece-me importante considerando ser um Mestrado Profissional, não teve absolutamente 

nenhum impacto na minha vida profissional. Acredito que isso se deva mais a política de gestão de 

pessoas disfuncional da Câmara que ao curso em si, mas é algo de se registrar.” 
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ELOGIOS 

“Tornou ainda mais evidente a quantidade de talentos intelectuais e profissionais nos quadros 

desta Instituição. Conheci muita gente - entre servidores do Cefor, professores e alunos - de 

destacada inteligência e dedicação.” 

“Melhorou muito a qualidade, a estrutura metodológica e o alcance do meu trabalho de 

assessoramento técnico legislativo.” 

“O mestrado foi essencial para desenvolver meus métodos de pesquisa, pensamento crítico 

aplicado ao Poder Legislativo, e criar conexões acadêmicas de grande importância para o 

desenvolvimento do meu trabalho diário.” 

“Ampliou meu conhecimento, minha forma de encarar as problemáticas do dia a dia, minha forma 

de avaliar as informações que recebo. Sou muito grato e satisfeito de ter tido essa oportunidade.” 

“Avalio que obtive excelentes ganhos com o curso. Escolhi um bom tema de pesquisa e fui muito 

elogiada pela banca no trabalho final. Coloquei os conhecimentos em prática e posso dizer que 

sou, hoje, a referência do tema no Brasil.” 

 “O desenvolvimento do Mestrado dentro de nossa Instituição foi fundamental para poder 

combinar teoria e prática, dando contribuição e retorno efetivos à Câmara dos Deputados. Além 

disso, a pesquisa nos ajuda a entender mais profundamente áreas que de fato a demandam, como 

a atuação política e o processo legislativo. O CEFOR está de parabéns!” 

 

3. ANÁLISE  

 

 A análise da pesquisa realizada com egressos do Mestrado Profissional em Poder 

Legislativo da Câmara dos Deputados faz-se importante para compreender o que os dados 

coletados indicam de acordo com as características do curso. Dessa forma, é possível identificar 

pontos fortes e possibilidades de melhoria levantadas pelos ex-alunos.  

 Primeiramente, é necessário considerar o fato de essa ser a terceira pesquisa de egressos 

realizada pelo MPPL, com parte do público já tendo respondido questões semelhantes em 

fevereiro de 2019 e em dezembro de 2020. Nota-se uma diminuição na taxa de resposta, que 

pode estar relacionada a esse fator – de 65% na primeira para 30,9% em 2020 e 25,4% na atual 
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pesquisa. Quanto à distribuição dos egressos pelo ano de ingresso no curso, nota-se uma 

dispersão, sendo os alunos de 2018 e 2014 os de maior percentual: 33,3% e 20%, 

respectivamente.  

 Apesar da diminuição no percentual de respondentes, a comparação das respostas das três 

pesquisas possibilita começar a traçar um histórico de informações. Ao identificar os padrões de 

continuidade nas respostas e onde há diferenças significativas, o Programa pode melhor avaliar 

suas ações e compreender quais foram efetivas ou não.  

 

Impactos Profissionais 

 O Mestrado em Poder Legislativo tem por finalidade a formação de pessoal de alto nível de 

desempenho profissional. Os impactos do curso na atividade profissional dos egressos são, 

portanto, cruciais para a verificação de atingimento de seu objetivo. As informações dos 

respondentes da pesquisa de avaliação sugerem uma possível relação entre o curso e a melhora 

de atuação profissional dos egressos. 

O público prioritário do Mestrado é formado por servidores públicos, em especial da 

Câmara dos Deputados (efetivos, secretários parlamentares e CNEs). Dessa forma, a ascensão na 

carreira não é vista como resultado direto do curso, pois depende de outros fatores institucionais, 

políticos e legais. Mesmo assim, 53,3% dos respondentes da pesquisa indicaram que houve 

ascensão e 75% deles elencaram o impacto do Mestrado como determinante para essa ascensão 

(pontuação 4 na escala - muito impacto e pontuação 5 na escala - impacto total). 

Comparando essa informação com as pesquisas anteriores, houve crescimento no 

percentual de respostas “Sim” para ascensão na carreira, sendo 31,7% na primeira pesquisa e 

38,7% na segunda. Esse aumento pode estar relacionado a um reconhecimento maior do MPPL 

por parte dos gestores ao longo do tempo e(ou) a uma necessidade de maior tempo após o 

término do curso para que os impactos sejam sentidos pelos egressos. 

Os dados sobre a possibilidade de mudança de área de trabalho após o Mestrado indicam 

que havia uma expectativa para 36,7% dos respondentes para uma área em que o conhecimento 

obtido no curso fosse aplicável e 30% efetivamente mudaram. Os que mudaram relatam que o 

Mestrado teve grande impacto na movimentação (44% impacto total e 44% muito impacto). Mais 
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uma vez, ressalta-se que o Mestrado é apenas um dos fatores que pode ser considerado pela 

instituição para a movimentação. 

No conjunto de itens que se refere à aplicabilidade direta dos conhecimentos obtidos no 

Mestrado pelos egressos em suas atividades profissionais, o resultado se mostrou condizente com 

a finalidade do curso: 63,3% informaram que assumiram maiores responsabilidades, 73,3% 

geraram inovação em seu ambiente de trabalho e 90% observam que melhoraram o desempenho 

profissional (92,6% deles indicam muito impacto ou impacto total dos conhecimentos obtidos no 

Mestrado nessa melhora).  Essas respostas são semelhantes às levantadas nas duas avaliações 

anteriores. 

 

Impactos do TCC 

Quando perguntados se a pesquisa desenvolvida durante o curso gerou impacto na 

instituição de trabalho ou para o Poder Legislativo, 46,7% e 50% dos respondentes, 

respectivamente, concordaram. Como mestrado profissional de uma escola de governo, espera-se 

que a pesquisa realizada para o Trabalho de Conclusão de Curso resulte em um impacto efetivo 

tanto para a instituição quanto para o Legislativo, o que foi apontado em metade das respostas. O 

índice se mantém nas três pesquisas, demonstrando que há espaço de ação por parte da 

Coordenação de Pós-Graduação para ampliar o impacto desse resultado. 

 Nos campos dedicados aos relatos dos respondentes, percebe-se maior relevância dada 

pelos egressos para a ampliação de conhecimento sobre o tema pesquisado, tanto pelo 

pesquisador quanto por outros integrantes da instituição. Há, ainda, exemplos de impactos para a 

instituição, como alteração do Regimento Interno da Casa, utilização de pesquisas qualitativas 

para melhorar serviços da Câmara e melhoria na estruturação e planejamento das Propostas de 

Fiscalização e Controle elaboradas no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da 

Câmara dos Deputados.  

 

Impactos Acadêmicos 

 As respostas sobre os impactos do Mestrado na vida acadêmica do egresso devem ser 

analisadas em conjunto com o enfoque profissional do curso e a realização de atividades 
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acadêmicas e pesquisas concomitantemente com a carga normal de trabalho. Assim, considera-se 

positivo 50% dos respondentes terem dado continuidade aos estudos após o MPPL. Esse 

percentual cresceu em relação às avaliações anteriores, quando 43,9% (2019) e 32,3% (2020) dos 

respondentes haviam respondido positivamente. Ressalta-se que, dentre os que continuaram os 

estudos, há indicações de prosseguimentos com outros cursos de especialização, além de 33% 

fazerem referência a estarem cursando ou se preparando para cursar Doutorado. Demonstrou-se, 

ainda, que há expectativa por parte dos egressos de que a Câmara dos Deputados implante um 

Doutorado próprio.  

Em relação à atuação como docentes, orientadores ou examinadores em bancas de defesa, 

houve retorno ao patamar verificado na primeira avaliação: 23,3% em 2022 e 26,8% em 2019. 

Assim, sugere-se que o índice de 9,7% identificado em 2020 seja resultado do recorte do público 

respondente naquela ocasião, com maior número de egressos recém-formados.   

A continuação da atividade de pesquisador, que representam um grupo identificado como 

36,7% dos respondentes, manteve-se no patamar das avaliações anteriores. Essa continuidade nas 

atividades de pesquisa possibilita gerar resultados com potencial de se prolongarem além do 

tempo de dedicação do aluno ao Mestrado. Assim, a atuação acadêmica fortalece a área de 

pesquisa em Poder Legislativo na instituição e além do âmbito da Câmara dos Deputados. 

 

Impactos Sociais 

 Os impactos sociais gerados pelo Mestrado são item importante na avaliação realizada 

quadrienalmente pela Capes – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 

instituição que avalia os programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil. Por isso, 

considerando o baixo índice de egressos respondendo positivamente a esse item nas avaliações 

anteriores (17,1% em 2019 e 19,4% em 2020), optou-se por explicar e exemplificar melhor o que 

são impactos econômicos e sociais no formulário enviado em 2022.  

 Notou-se um substancial aumento na porcentagem de respostas positivas e na indicação 

de ações de impacto econômico e(ou) social, totalizando 46,7% dos respondentes identificando-se 

como geradores de impacto.  Entre as atividade e produtos indicados pelos egressos, destacam-se: 

futura inauguração de escola legislativa municipal, aumento no uso de audiências públicas para 
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produção de políticas públicas, coordenação do Comitê Mulher de uma Associação de Relações 

Institucionais e Governamentais, participação no Projeto da Agenda Pública para recuperação 

econômica de municípios (), além de coordenação de eventos e cursos.  

Mesmo com um melhor resultado nas respostas após esclarecimentos sobre o que devem 

ser considerados impactos econômicos e sociais, mantém-se a sugestão de incentivar, no âmbito 

do Programa, a discussão sobre as formas que os egressos do curso podem desenvolver ações 

visando um retorno, para a sociedade, do investimento da Câmara.  

 

Impactos Pessoais 

 A construção de uma rede de contatos durante o Mestrado foi indicada como positiva por 

93,3% dos respondentes, mantendo-se coerente com as respostas dos anos anteriores. Vista em 

conjunto com as respostas dos demais quesitos, é possível relacionar a formação da rede de 

contatos com a ampliação do conhecimento na área de Poder Legislativo, levando a novas 

percepções e soluções de problemas complexos. 

No campo disponível para comentários sobre a rede de egressos, iniciativa que mantém a 

rede de contatos após o término do curso, os respondentes indicaram o interesse por mais 

eventos abordando o Poder Legislativo. Também houve comentários sobre o desconhecimento 

dos canais já existentes, como o evento Ampliar e a página do Programa no LinkedIn. Assim, 

observa-se que há espaço para melhorar a comunicação e a troca de informações com os ex-

alunos. 

 

MPPL – conceito 5 

 Após a divulgação do resultado da Avaliação Quadrienal da Capes 2017-2020, na qual o 

MPPL recebeu o conceito 5, decidiu-se por incluir dois novos itens na avaliação de egressos para 

captar a percepção dos ex-alunos. Houve retorno positivo sobre ser formado em um curso nível 5, 

com 93,3% dos respondentes informando que a nota impacta seu reconhecimento como egresso 

do mestrado. 

 Outro ponto evidenciado é o entendimento, por parte de 96,7% dos respondentes, de que 

o preenchimento do currículo Lattes continua a ser importante para a avaliação do curso. Além 
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disso, 56,7% informaram que atualizam o Lattes com certa frequência. No entanto, essa 

assiduidade não é verificada quando se gera o Extrato Lattes dos egressos. A desconexão entre o 

que foi respondido e o que é constatado no Extrato Lattes sugere que é necessário informar 

melhor os egressos sobre como realizar o preenchimento e o que é importante inserir no Lattes. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A partir da avaliação de egressos, é possível traçar um quadro sobre o impacto do curso de 

Mestrado nas esferas profissional, acadêmica e pessoal dos ex-alunos. Infere-se dos dados desse 

relatório que há aderência entre o resultado do Mestrado na visão dos egressos e a finalidade do 

curso de qualificação profissional na área de Poder Legislativo. Ainda assim, é necessário traçar 

estratégias para que haja maior aderência entre as pesquisas realizadas durante o curso e os seus 

impactos na instituição.   

 


