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Introdução 

O Programa de Pós-Graduação do Mestrado Profissional em Poder Legislativo possui 
nota 4, auferida no quadriênio 2013-2016, conforme normas de avaliação estabelecidas pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes. O objetivo da 
gestão do programa é aperfeiçoar e alcançar a nota 5, a mais alta para mestrados 
profissionais.  

Nesse contexto, está em construção o processo de avaliação interna do programa 
com o propósito de identificar potencialidades, detectar elementos frágeis, verificar se os 
objetivos estão sendo alcançados com vistas à melhoria da qualidade acadêmica e auxiliar 
na definição de indicadores. 

Além disso, as ações propostas visam auxiliar a definição de indicadores que serão 
monitorados e analisados com os demais mestrados profissionais. 

Desenvolvimento 

O Curso de Mestrado Profissional em Poder Legislativo está inserido em uma 
confluência de áreas de conhecimento que constituem a pluralidade do saber e do fazer 
legislativo e, por isso, apresenta as seguintes linhas de pesquisa: 

 1) Gestão Pública no Poder Legislativo 

Propõe-se a estudar a Burocracia pública como elemento relevante na construção de 
democracia. Nesse sentido, cabem, por um lado, estudos relativos à gestão da burocracia 
do Poder Legislativo em suas várias dimensões (estratégia, pessoas, processos, 
tecnologias, finanças, segurança, espaço físico, infraestrutura e outras). Por outro lado, 
cabem ainda estudos relacionados ao papel do Legislativo no monitoramento, fiscalização e 
avaliação da burocracia do Executivo na condução de políticas públicas. 

 2) Processos Políticos do Poder Legislativo 

Busca compreender o Legislativo dentro da tripartição clássica dos poderes e do 
exercício político que lhe dá existência. Dessa maneira, a linha se ocupa de três grandes 
funções tradicionalmente relacionadas ao Legislativo: a função legiferante, presente no 
processo legislativo, em geral, e nas diversas fases da elaboração e apreciação das leis, em 
específico; a função de controle e fiscalização da administração pública em relação ao 
funcionamento do Estado; e a função de representar a sociedade que faz parte do 
Legislativo. 

 3) Política Institucional do Poder Legislativo 

Tem como campo de estudo os saberes e as práticas que as casas legislativas 
elaboram e disseminam sobre o Legislativo. Estratégias de ampliação e/ou melhoria da 
participação e da representação políticas merecem destaque, bem como as ações 
pedagógicas realizadas pelo Parlamento, em suas vertentes informativas e comunicativas. 

O objetivo deste estudo foi levantar e categorizar os Trabalhos de Conclusão de Curso 
(TCCs) dos alunos ingressantes a partir de 2013, primeira turma do mestrado. Até 10/9/2018 
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– marco temporal utilizado – foram concluídas 53 (cinquenta e três) dissertações (conforme 
Anexo I). Para subsidiar o desenvolvimento, os trabalhos foram categorizados de acordo 
com a linha de pesquisa, temática e aderência da linha escolhida com o orientador. 

Tendo como referência as áreas de concentração das linhas de pesquisa, procedeu-
se ao levantamento das temáticas principais que norteiam os TCCs, chegando-se ao 
seguinte resultado: 

1) Gestão Pública no Poder Legislativo  

· Gestão pública 

· Burocracia e eficiência 

· Recursos humanos / gestão de pessoas 

· Gestão da tecnologia e da informação 

· Orçamento e finanças 

· Segurança institucional 

· Espaço físico 

· Políticas públicas 

· Governança 

2) Processos Políticos do Poder Legislativo 

· Processos políticos  

· Funções constitucionais do Poder Legislativo 

· Relação entre poderes 

· Função legiferante 

· Processo legislativo 

· Controle e fiscalização do Estado 

· Atuação da sociedade no Legislativo 

· Processo eleitoral 

3) Política Institucional do Poder Legislativo  

· Política institucional 

· Transparência 

· Representação e participação política 

· Educação 

· Informação 

· Comunicação (Rádio Câmara, TV Câmara, mídias sociais) 

 

Resultados 

 Após a identificação das temáticas, foi realizada análise pontual de todos os TCCs e 

levantamento dos dados que subsidiam os tópicos considerados relevantes ao 

objetivo pretendido com o presente estudo e que serão apresentados a seguir. 

 Preliminarmente, verificamos o quantitativo de TCCs por linha de pesquisa 

informada (Quadro 1). 
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                    Quadro 1 – Quantidade de TCCs por linha de pesquisa informada. 
Linha de pesquisa 

informada 
Total de TCCs 

Percentual 
aproximado (%) 

Linha 1 13 24% 
Linha 2 26 49% 
Linha 3 14 26% 

       

         Fonte: elaboração própria. 

 

Tópico I – Adequação do TCC com a linha de pesquisa 

 A Ciência Política não aborda todos os temas intrínsecos ao parlamento, por isso o 
mestrado profissional foi concebido para ser interdisciplinar. Buscando esse propósito e um 
equilíbrio dos assuntos relevantes ao Poder Legislativo, o processo seletivo oferece 7 (sete) 
vagas por linha de pesquisa.  

 No processo de seleção, o candidato indica a linha de pesquisa pela qual vai concorrer 
e apresenta pré-projeto com o tema direcionado à essa linha. É certo que o trabalho pode 
abordar aspectos de outras temáticas, mas observamos um quantitativo de 15% (quinze por 
cento) de TCCs que estão inteiramente dissociados da linha de pesquisa escolhida na 

seleção, ou seja, são 8 (oito) TCCs nessa situação, conforme demonstrado a seguir. 
 

                    Figura 1 – Adequação TCC/linha de pesquisa. 

 

  

       Fonte: elaboração própria. 

 

Após essa análise, o quantitativo de TCCs por linha de pesquisa devidamente 

adequada ao tema proposto apresenta o formato indicado no Quadro 2. 

 

                    Quadro 2 – Quantidade de TCCs por linha de pesquisa adequada. 

Linha de pesquisa 
adequada ao tema 

Total de TCCs 
Percentual 

aproximado (%) 

Linha 1 13 24% 
Linha 2 32 60% 
Linha 3 8 15% 

       

         Fonte: elaboração própria. 

 
 
 
 

Adequados

85%

Não adequados

15%

Adequados Não adequados
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Tópico II – Adequação do orientador com a linha de pesquisa do TCC 

 O Corpo Docente está dividido por linhas de pesquisa e especialização. Essa divisão 
orienta o aluno no momento da escolha do orientador do seu trabalho. No decorrer deste 
estudo, observamos que 26% (vinte e seis por cento) dos TCCs não guardam correlação da 
linha de estudo com a expertise do professor, conforme demostrado a seguir. 

                    Figura 2 – Linha professor/TCC. 

 

 

       Fonte: elaboração própria. 

   

De acordo com o número de TCCs de cada linha (Quadro 1), observa-se que 3 (três) 
dissertações da linha 1 não guardam adequação com o orientador escolhido (23% - vinte e 
três por cento). Para a linha 2, são 7 (sete), o que corresponde a 27% (vinte e sete por cento) 
do total de trabalhos apresentados para essa linha. Por fim, a linha 3 alcançou o quantitativo 
de 4 (quatro) dissertações não harmonizadas, correspondendo a um percentual de 28% 
(vinte e oito por cento). Esses resultados estão representados no Quadro 3. 

               Quadro 3 – Relação da linha do orientador com a linha de pesquisa do TCC. 

Linha Total de TCCs 
Orientador não 

pertencente à linha 
Percentual 

Linha 1 13 3 23% 
Linha 2 26 7 27% 
Linha 3 14 4 28% 

  Fonte: elaboração própria. 

 

 

 

 

 

 

Adequadas

74%

Não adequadas

26%

Adequadas Não adequadas
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Tópico III – Levantamento das temáticas mais recorrentes e menos recorrentes 

 

 

O assunto mais citado foi “Processos políticos”. Na sequência, observamos mais três 
temáticas da linha 2 com alta representatividade nos trabalhos, são elas: “Processo 
legislativo”, “Função legiferante” e “Relação entre Poderes”. Por outro lado, duas temáticas 
da linha 2 estão entre as menos citadas (“Controle e fiscalização do Estado” e “Funções 
constitucionais do Poder Legislativo”). 

“Espaço físico” e “Segurança institucional” (linha 1) e “Informação” (linha 3) foram 
citadas cada uma em apenas 1 (um) trabalho. Essas informações são um convite à reflexão 
do corpo docente do programa e merecem ser consideradas quando da oferta de disciplinas, 
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na medida em que a abordagem do tema pode fomentar o interesse do estudo científico 
acerca do assunto.  

 

Análise e Considerações  

No tocante aos resultados propriamente ditos, verificamos no Tópico I que 8 (oito) 
TCCs não guardam consonância com a linha de pesquisa escolhida (15%). Desse 
número, verificamos que 7 (sete) trabalhos enquadrados nas linhas 1 ou 3 são, na realidade, 
da linha 2.  

Essa informação está retratada no comparativo dos quadros 1 e 2. Vejamos que a 
linha 2 possui um percentual de 49% de dissertações. No entanto, após análise de 
adequação do TCC com a linha de pesquisa (objeto do Tópico I), certificamos que a linha 2 
foi objeto de 60% (sessenta por cento) dos estudos científicos apresentados no mestrado. 

O programa foi pensado de forma a contemplar os assuntos interdisciplinares que são 
relevantes ao Poder Legislativo de forma equilibrada (linhas 1, 2 e 3), sendo esse parâmetro 
preservado no processo seletivo (são disponibilizadas 7 vagas para cada linha). Destarte, 
consideramos esse desvio de 15% (quinze por cento) um percentual relevante e merecedor 
de atenção por parte da gestão do programa. 

Por consequência, outro aspecto verificado é a predominância de TCCs na linha 2, 
com especial destaque para “Processos políticos”, que apareceu em mais da metade dos 
trabalhos (52%). Como dito alhures, essa avaliação das temáticas mais e menos 
representativas merece uma reflexão do corpo docente especialmente direcionada à oferta 
de disciplinas. 

Sabe-se que a relação orientador-orientando tem influência no processo de produção 
de teses. O campo de pesquisa do orientador é relevante na atividade de orientação e 
contribui de forma significativa na construção do estudo técnico. Nesse contexto, deve ser 
avaliado e valorado o percentual de 26% (vinte e seis por cento) de desvio da linha do 
professor com o tema do TCC (Tópico II).  

Com esse trabalho, traçamos um primeiro panorama investigativo das dissertações 
concluídas no âmbito do Mestrado Profissional em Poder Legislativo. É inegável a 
importância da autoavaliação como processo por meio do qual o Programa de Pós-
Graduação atinge de forma mais eficiente o conhecimento da sua realidade.  

Os resultados apresentados incorporam o macroprocesso de autoavaliação e 
denotam elementos que serão utilizados na construção de indicadores de acompanhamento.  

Sugerimos que esta análise seja realizada com uma frequência anual. 
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ANEXO I 

Trabalhos de Conclusão de Curso finalizados até 10/9/2018. 

 

Linha Dissertação Aluno/Orientador Turma Temáticas levantadas 

1 
Cultura organizacional: análise da percepção 

gerencial na Câmara dos Deputados 

Denis Urazato Pereira / 

Nelson Gomes dos Santos 

Filho 

2014-2 

Gestão pública, Recursos 

humanos / gestão de pessoas, 

Governança 

1 

Reconhecimento do Direito à aposentadoria 

especial dos servidores do Senado Federal: 

isomorfismo e institucionalização do novo rito 

processual 

Hugo Ricardo Valim de 

Castro / Fabiano Peruzzo 

Schwartz 

2015-2 

Gestão pública, Burocracia e 

eficiência, Recursos humanos / 

gestão de pessoas, Orçamento 

e finanças, Governança 

1 
Relação entre gerações de consultores legislativos 

e compartilhamento de conhecimentos 

Marcos Antonio Reis / 

Roberto Campos da 

Rocha Miranda 

2015-2 

Gestão pública, Burocracia e 

eficiência, Recursos humanos / 

gestão de pessoas, Gestão da 

tecnologia e da informação 

1 

Apuração de Custos no Setor Público: Diagnóstico 

para implantação do SIC – Sistema de Informação 

de Custos do Governo Federal na Câmara dos 

Deputados 

Marlene Cezar Teixeira 

Rocha / João Luiz Pereira 

Marciano 

2015-2 

Gestão pública, Burocracia e 

eficiência, Gestão da 

tecnologia e da informação, 

Orçamento e finanças, 

Governança.  

Linha 2: Controle e fiscalização 

do Estado 

1 
Política do Senado Federal: processo de 

institucionalização 

Mateus Bezerra Lima / 

Nelson Gomes dos Santos 

Filho 

2013-2 

Gestão pública, Segurança 

institucional, Governança. 

Linha 3: Política institucional 

1 

Trabalhadores e o ambiente de trabalho no Poder 

Legislativo federal brasileiro: edifício doente ou 

edifício adoecedor? 

Milene Cristina dos 

Santos / Fabiano Peruzzo 

Schwartz 

2013-2 

Gestão pública, Espaço físico, 

Recursos humanos / gestão de 

pessoas, Governança 

1 

Regulamento interno das comissões: análise 

sobre a omissão legislativa na Câmara dos 

Deputados 

Natália Morato Camargos 

/ André Rehbein Sathler 

Guimarães 

2015-2 

Linha 2: Processos políticos, 

Funções constitucionais do 

Poder Legislativo, Função 

legiferante, Processo 

legislativo 

1 

Plano de seguridade social dos congressistas e 

regimes previdenciários brasileiros: estudo 

comparativo à luz do institucionalismo 

Nilson Matias de Santana 

/ Fabiano Peruzzo 

Schwartz 

2013-1 

Gestão pública, Recursos 

humanos / gestão de pessoas, 

Orçamento e finanças, 

Governança.  

Linha 2: Processos políticos 

1 

Práticas de gestão do conhecimento em 

instituições legislativas: implicações para a 

Câmara dos Deputados 

Nilson Rodrigues de Assis 

/ Roberto Campos da 

Rocha Miranda 

2013-1 

Gestão pública, Burocracia e 

eficiência, Recursos humanos / 

gestão de pessoas, Gestão da 

tecnologia e da informação, 

Governança 

1 

A Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados 

e o Sistema Desportivo Brasileiro: uma aplicação 

da Metodologia de Sistemas Flexíveis 

Paola Mara Alves Silveira 

/ Roberto Campos da 

Rocha Miranda 

2015-2 Políticas públicas 
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1 
Qualidade na prestação de serviços pela Câmara 

dos Deputados 

Robson Luiz Fialho 

Coutinho / João Luiz 

Pereira Marciano 

2013-1 

Gestão da tecnologia e da 

Informação.  

Linha 3: Transparência, Política 

institucional 

1 

Politização da burocracia no Poder Legislativo: 

uma análise de tendências na Câmara dos 

Deputados 

Valéria Santos Paiva / 

Roberto Campos da 

Rocha Miranda 

2015-2 

Gestão pública, Burocracia, 

Políticas públicas, Governança. 

Linha 2: Processos políticos 

1 
O trabalho na Ordem do Dia: o sentido do 

trabalho na Câmara dos Deputados 

Virgínia Queiroz Alves / 

Giovana Dal Bianco Perlin 
2015-2 

Burocracia e eficiência, 

Recursos humanos / gestão de 

pessoas. 

Linha 2: Processos políticos 

2 

Comportamento parlamentar estratégico na 

Câmara dos Deputados: um estudo a partir do fim 

do voto secreto 

Alex Machado Campos / 

Ricardo de João Braga 
2013-1 

Processos políticos, Função 

legiferante, Sistema eleitoral 

2 

A judicialização da política e os direitos 

fundamentais no Congresso Nacional: uma análise 

da ADPF 132/RJ e da APDF 54/DF no Supremo 

Tribunal Federal e na Câmara dos Deputados 

Andréia Matias Araújo / 

André Rehbein Sathler 

Guimarães 

2015-2 

Relação entre Poderes, 

Atuação da sociedade no 

Legislativo, Processos políticos 

2 

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara 

dos Deputados e as políticas públicas dirigidas ao 

mercado de consumo: reflexões sobre uma 

atuação não legiferante 

Cassiano Luiz Crespo 

Alves Negrão / Fabio de 

Barros Correia Gomes 

2015-2 
Função legiferante.  

Linha 1: Políticas públicas 

2 

Demanda punitiva e resposta parlamentar: ações 

dos deputados federais sobre crimes hediondos 

entre 2002 e 2013 

Claudionor Rocha / 

Nelson Gomes dos Santos 

Filho 

2013-1 

Função legiferante, Sistema 

eleitoral. 

Linha 3: Comunicação 

2 

Do dever ao ser: a fidelidade partidária em 

perspectiva histórica e seus desdobramentos na 

atualidade 

Clay Souza e Teles / 

Leonardo Augusto de 

Andrade Barbosa 

2013-2 
Processos políticos, Função 

legiferante, Sistema eleitoral 

2 

O ativismo judicial do STF e a decretação da perda 

automática do mandato eletivo dos deputados 

federais condenados no mensalão 

Daniel Borges de Morais / 

João Ricardo Carvalho de 

Souza 

2013-2 
Relação entre Poderes, 

Processos políticos 

2 
As deficiências do modelo autorizativo e as 

perspectivas do orçamento impositivo 

Eugênio Greggiani / 

Vander Gontijo 
2013-2 

Linha 1: Orçamento e finanças, 

Processos políticos, Relação 

entre Poderes, Processo 

legislativo 

2 

Poderes orçamentários no presidencialismo 

democrático brasileiro: contribuições aos 

modelos comparativos 

Fernando Moutinho 

Ramalho Bittencourt / 

Ricardo de João Braga 

2014-2 
Relação entre Poderes.  

Linha 1: Orçamento e finanças 
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2 

Das eleições à organização de maiorias dentro das 

instituições legislativas: um estudo comparativo 

do comportamento das coalizões e do poder de 

agenda nas câmaras baixas do Brasil, dos Estados 

Unidos das Américas, Reino Unido e Alemanha 

Gabriel Matos de Souza 

Tenser / Fábio de Barros 

Correia Gomes 

2014-2 

Processos políticos, Relação 

entre Poderes, Sistema 

eleitoral 

2 

Coalizões, partidos políticos e parlamentares: um 

estudo do sucesso legislativo no Senado Federal 

da 51ª a 54ª legislaturas 

Guilherme Marques 

Veroneze / Ricardo 

Chaves de Rezende 

Martins 

2014-2 
Processo legislativo, Processos 

políticos, Função legiferante 

2 

Do presidencialismo de coalizão ao 

parlamentarismo de ocasião: as relações 

Executivo-Legislativo no Governo Dilma Rousseff 

Lincon Macario Maia / 

Giovana Dal Bianco Perlin 
2014-2 

Relação entre Poderes, 

Processos políticos 

2 
A atuação da Casa Revisora no Processo 

Legislativo Federal da 54ª Legislatura 

Luciano Henrique da Silva 

Oliveira / Fábio de Barros 

Correia Gomes 

2015-2 
Processo legislativo, Função 

legiferante 

2 

A participação do Congresso Nacional no processo 

derivado dos tratados: a retirada de tramitação 

dos acordos de promoção e proteção recíproca de 

investimentos 

Luiz Gustavo Lins 

Cavalcanti Junior / João 

Ricardo Carvalho de 

Souza 

2013-2 

Funções constitucionais do 

Poder Legislativo, Relação 

entre Poderes 

2 
O lobby institucional público no processo político-

legislativo: o caso Anatel 

Maísa Martins de Toledo 

Nassar de Oliveira / 

Ricardo Chaves de 

Rezende Martins 

2015-2 
Atuação da sociedade no 

Legislativo, Processos políticos 

2 
Processo legislativo especial de comissões 

parlamentares de inquérito: fatores de decisão 

Marcia Maria Bianchi 

Prates / Ricardo Chaves 

de Rezende Martins 

2013-1 
Processo Legislativo, Processos 

políticos, Função legiferante 

2 

Apreciação de vetos presidenciais pelo Congresso 

Nacional brasileiro: poder de agenda do 

Legislativo, não decisão e obsolescência do veto 

Marcos Aurélio Pereira / 

Maurício Schneider 
2013-1 

Processos políticos, Relação 

entre Poderes, Função 

legiferante, Processo 

legislativo 

2 

Apropriação da agenda no primeiro período do 

governo Dilma Rousseff, estratégias e dividendos 

políticos 

Marcos Ribeiro de Ribeiro 

/ Fábio de Barros Correia 

Gomes 

2014-2 
Processos políticos, Relação 

entre Poderes 

2 

Interações Judiciário-Legislativo-Executivo nos 

casos da "portabilidade de votos" e do 

"financiamento da política por pessoas jurídicas": 

um olhar à luz das teorias do diálogo 

constitucional 

Marina Braga Lima 

Albano / Leonardo 

Augusto de Andrade 

Barbosa 

2014-2 
Processos políticos, Relação 

entre Poderes 

2 
Mensalão como ferramenta de gestão da coalizão 

no primeiro governo Lula 

Maristela Mendes de 

Sant’Ana / Ricardo de 

João Braga 

2016-2 
Relação entre Poderes, 

Processos políticos 
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2 

O uso de drogas ilícitas em debate no Congresso 

Nacional: um estudo de caso sobre a orientação 

política dos parlamentares federais no período de 

1999 a 2015 

Nara Benedetti Nicolau 

Brum / Leonardo Augusto 

de Andrade Barbosa 

2015-2 

Função legiferante, Processo 

legislativo. 

Linha 1: Políticas públicas 

2 
As regras informais e o processo decisório na 

Câmara dos Deputados 

Osmar de Oliveira Aguiar 

/ Giovana Dal Bianco 

Perlin 

2013-1 

Processos políticos, Processo 

legislativo. 

Linha 3: Representação e 

participação política. 

2 

Fundamentos do controle judicial do processo 

legislativo com base em normas regimentais no 

direito comparado 

Rafaela Lima Santos de 

Barros / Leonardo 

Augusto de Andrade 

Barbosa 

2013-2 

Processos políticos, Relação 

entre poderes, Controle e 

fiscalização do Estado, 

Processo legislativo 

2 

Interações entre coalizão e oposições nas 

Comissões da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal (2011) 

Roberta Romanini / Fábio 

de Barros Correia Gomes 
2013-2 

Processos políticos, Processo 

legislativo 

2 

Representação política das pessoas com 

deficiência na Câmara dos Deputados: aspectos 

institucionais e a percepção do representado 

Thais Teixeira Santos / 

Antonio Teixeira de 

Barros 

2015-2 

Função legiferante, Atuação da 

sociedade no Legislativo.  

Linha 3: Representação e 

participação política. 

2 

Teoria dos Jogos e os casos de migração partidária 

na Câmara dos Deputados após o TSE decidir pela 

fidelidade ao partido em 2007 

Thamara Dutra Ribeiro / 

João Luiz Pereira 

Marciano 

2015-2 
Processos políticos, Sistema 

eleitoral 

2 

A percepção do servidor no Senado Federal 

quanto à influência das suas atividades laborais 

na atividade parlamentar dos senadores 

Thiago Luiz Silva Campos 

/ Roberto Campos da 

Rocha Miranda 

2014-2 

Processos políticos.  

Linha 1: Gestão Pública, 

Burocracia e eficiência, 

Recursos humanos / gestão de 

pessoas 

3 

Repercussões da participação popular na 

tramitação da Reforma Política na Câmara dos 

Deputados 

Allan Cotrim do 

Nascimento / Malena 

Rehbein Rodrigues 

2013-1 

Representação e participação 

política.  

Linha 2: Processos políticos, 

Função legiferante, Atuação da 

sociedade no legislativo 

3 
Institucionalização do tema de gênero na Câmara 

dos(as) Deputados(as) 

Candyce da Cruz Rocha / 

João Luiz Pereira 

Marciano 

2013-2 

Política institucional, 

Transparência, Representação 

e participação política.  

Linha 2: Processos políticos 

3  

Gênero, representação política e poder: as 

deputadas federais na presidência e vice-

presidência das comissões permanentes da 

Câmara dos Deputados 

Elisabete Busanello / 

Malena Rehbein 

Rodrigues 

2014-2 

Política institucional, 

Representação e participação 

política.  

Linha 2: Processos políticos, 

Função legiferante, Processo 

legislativo 

3 
Dados governamentais abertos: um diagnóstico 

da demanda na Câmara dos Deputados 

Gustavo Warzocha 

Fernandes Cruvinel / 

Cristiano Ferri Soares de 

Faria 

2014-2 

Transparência, Informação. 

Linha 1: Gestão da tecnologia 

da informação; 

3 

Educação para Democracia: desafios e 

perspectivas a partir da análise do perfil dos 

participantes dos programas Estágio-Visita de 

Curta Duração e Parlamento Jovem Brasileiro da 

Câmara dos Deputados 

Herycka Sereno Neves da 

Rocha / Andre Sathler 

Guimarães 

2014-2 

Representação e participação 

política, Educação, Política 

institucional 
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3 

Efeitos do Parlamento Jovem Brasileiro no 

comportamento políticos dos egressos (2006 a 

2014) 

Lucio Meireles Martins / 

Antonio Teixeira de 

Barros 

2015-2 

Representação e participação 

política, Educação, Política 

institucional 

3 

Mídia Legislativa e Representação de gênero na 

Câmara dos Deputados: uma análise das notícias 

da Agência Câmara 

Mariana Silva Abreu / 

Malena Rehbein 

Rodrigues 

2014-2 
Representação e participação 

política, Comunicação 

3 

Lobby e a sua regulamentação no Brasil: uma 

análise sistemática sobre as propostas e 

possibilidades de normatização 

Miguel Geronimo da 

Nobrega Netto / André 

Sathler Guimarães 

2013-2 

Linha 2: Atuação da sociedade 

no Legislativo, Processo 

legislativo 

3 

Adoção do sistema eleitoral misto alemão nas 

eleições dos deputados federais brasileiros: a 

questão da fragmentação do sistema partidário 

Mizael Borges da Silva 

Neto / João Ricardo 

Carvalho de Souza 

2013-2 

Linha 2: Processos políticos, 

Processo legislativo, Sistema 

eleitoral 

3 

Regulação participativa: interação do Parlamento 

e da sociedade civil no processo decisório e 

normativo das agências reguladoras brasileiras 

Renato Lima de Oliveira / 

Cristiano Ferri Soares de 

Faria 

2013-1 

Linha 2: Processo legislativo, 

Atuação da sociedade no 

Legislativo, Relação entre 

Poderes. 

3 
Eles são legião: os Anonymous e um novo modelo 

de ativismo político no Brasil 

Renato Sales Feltrin 

Correa / Cristiane Brum 

Bernardes 

2013-2 

Comunicação.  

Linha 2: Atuação da sociedade 

no Legislativo 

3 
Participação política feminina e financiamento de 

campanha: barreira à equidade de gênero? 

Rui Carlos Privati Côrtes / 

Giovana Dal Bianco Perlin 
2016-2 

Representação e participação 

política.  

Linha 2: Sistema eleitoral, 

Processos políticos 

3 

Legislativo Educativo: o caso do Programa 

"Missão Pedagógica no Parlamento" da Câmara 

dos Deputados 

Vania Nunes de Carvalho 

/ Cristiane Brum 

Bernardes 

2013-1 

Representação e participação 

política, Educação, Política 

institucional 

3 
Fóruns do Portal e-Democracia: uma análise da 

discussão de argumentos online 

Walternor Brandão / 

Cristiano Ferri Soares de 

Faria 

2013-2 
Representação e participação 

política, Comunicação. 

 


