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MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO 

ALUNOS MATRICULADOS – 2º SEMESTRE 2020 
 

 ALUNOS REGULARES E ALUNOS ESPECIAIS 

Matricularam-se 197 alunos em 9 disciplinas (1 obrigatória e 8 optativas, sendo que uma disciplina 

formou duas turmas) no 2º semestre 2020 do Mestrado. Com o total de 10 turmas, a média é de 

19,7 alunos por turma. 

Apesar das eventuais dificuldades decorrentes da pandemia da Covid-19, essa quantidade é 
superior à de alunos matriculados no 2º semestre 2019 (166 alunos em 9 turmas, média de 18,4 
alunos por turma). Em termos relativos, suplanta também a quantidade do semestre passado (1º 
sem 2020), que alcançou 208 alunos em 11 turmas (média de 18,9 alunos por turma). 

Pelo fato da oferta ser a distância, algumas disciplinas 
ampliaram a quantidade de vagas, o que ajuda a 
explicar a maior quantidade relativa de alunos. 

Alunos regulares: matricularam-se 31 alunos, sendo 6 

alunos da turma 2017, 13 alunos da turma 2018 e 12 
alunos da turma 2019. Em decorrência da pandemia, o 
prazo de conclusão das turmas 2107 e 2018 foi 
prorrogado em 3 meses. Com a suspensão do processo 
seletivo, não houve ingresso da turma 2020. 

Alunos especiais: matricularam-se 166 alunos, 

representando 84% do total, participação maior que a 
do semestre passado (80%). 
 

 ALUNOS ESPECIAIS 

Foi registrada quantidade de matrículas de alunos especiais muito semelhante à do semestre 

passado (166 alunos especiais no 2º sem 2020 e 167 no 1º sem2020, que havia sido o maior desde 

o início do Mestrado). 
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Considerando apenas os 166 alunos especiais 

matriculados, a maioria foi do sexo masculino 
(53%).  

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

 

 

 

 

O Mestrado vem ampliando sua atratividade.  

Pelo segundo semestre consecutivo, a maior 
parte (57%) dos alunos especiais matriculados 
são novos, ou seja, estão cursando disciplinas 
pela primeira vez.  
 

 

 

 

 

 

A maior parte dos alunos especiais (52%) se 
matriculou em 1 disciplina, padrão que vem se 
repetindo ao longo dos semestres.  

O limite é de 2 disciplinas por semestre e 4 
disciplinas no total. 
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A participação de alunos especiais ficou praticamente dividida 
entre servidores da Câmara dos Deputados (51%) e de alunos 
de outras origens (49%), 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 também foi relevante, 
chegando a 12%, reforçando ainda mais o papel do Programa 
de construção do conhecimento inerente ao Poder Legislativo. 

 

 

Dentre os servidores da Câmara dos Deputados, houve uma maior participação de ocupantes de 
cargos de livre nomeação (55%). 

 

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

 

 

Alunos Especiais - CD

Efetivo 38 45%

CNE 19

SP 25

Terceirizado 2

55%

Poder Legislativo

Senado 20

Poder Executivo Federal

Ministérios e órgãos vinculados 7

Presidência da República 2

Polícia Rodoviária Federal 2

CGU - Controladoria Geral da União 1

Polícia Federal 1

Instituições do DF

Câmara Legislativa 6

Caesb 2

Secretarias de Estado 2

Adm. Regional Paranoá 1

Controladoria Geral do DF 1

PCDF 1

Órgão de Classe, Associações, Partidos Políticos

ABREN - Ass.Bras.Recuper.Energética Resíduos 1

CAU/BR - Conselho Arquit. Urbanismo do Brasil 1

CNI - Conf. Nacional da Indústria 1

Firjan - Fed. Indústrias RJ 1

Frente Nacional de Prefeitos 1

PDT 1

Unale - União Nac Legisladores e Legislativos Estaduais 1

Instituições fora do DF

Assembleia Legislativa Sergipe 1

Câmara MunicIpal Tangará da Serra - MT 1

Ministério Público MG 1

UNIFIMES - Centro Univ. Mineiros - GO 1

Sem vínculo empregatício 7

Empresas e instituições

Escritórios Advocacia 6

Consultorias 6

Bancos (BB e CEF) 2

EDP Energias do Brasil 1

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1

Faculdade 1

Embaixada do Canadá 1


