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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO COM DISCENTES DO CURSO DE MESTRADO 

PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, 

TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO (CEFOR) DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, iniciada em vinte e dois de março de dois mil e 

dezoito, às dez horas e quatro minutos, nas dependências do 

Cefor. PRESENTES: Fabiano Peruzzo Schwartz e Ricardo Pereira 

Dias – Coordenador e Secretário, respectivamente; Nelson 

Gomes dos Santos Filho, Tatyana de Azevedo Maia, Terezinha 

Elizabeth da Silva, Karem Rodrigues de Paula, Ricardo Senna 

Guimarães, Marcia Ayres Gil Lemos Tanno, servidores do 

Programa de Pós-Graduação; Cristiane Brum Bernardes, docente 

do Mestrado; Carolina Lopes Teixeira, Danilo Morais dos 

Santos, Fernando José Gonçalves, Maurício de Moraes Rego 

Soares, Naiça Mel dos Santos Bowen, Rui Carlos Privati 

Côrtes, discentes da turma 2016Mest2; e Adriano Wilson 

Ceolin, Beatriz Simas Silva, Cidney Arantes Carrasquel 

Coelho, Clarice Nader Pereira, Clemar Pereira Gonçalves da 

Silva Côrtes, Daniela Gomes de Freitas, Maria do Socorro Dias 

Aires de Carvalho, Miller Borges Castanheira de Carvalho, 

Nívea Flausino Vitolo, Rose Mirian Hofmann, Sandra Amaral de 

Sousa, Vanildo da Cunha Menezes, discentes da turma 

2017Mest2. No início da reunião o Coordenador do Programa de 

Pós-Graduação, Fabiano Peruzzo Schwartz, deu as boas-vindas 

aos presentes e enfatizou que se tratava da primeira reunião 

realizada com os discentes do Curso de Mestrado Profissional 

em Poder Legislativo com o objetivo de esclarecer algumas 

informações a respeito do Programa de Pós-Graduação e do 

curso e também ouvir a impressão dos discentes. Inicialmente 

fez uma explanação sobre o Programa de Pós-Graduação, quais 

as atividades são realizadas e passou aos itens da pauta. 

PAUTA: 1) ESTRUTURA DA COPOS: apresentou a estrutura da 

Coordenação de Pós-Graduação e as principais atribuições do 

Serviço de Gestão de Cursos de Pós-Graduação, do Serviço de 
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Controle Acadêmico, e da Seção de Apoio à Pesquisa. 2) 

INFORMAÇÕES ACADÊMICAS: Foram apresentados alguns dados 

estatísticos referentes à atuação do Programa e também 

explicado o fluxo acadêmico sugerido aos alunos regulares. 

Nesta explicação foram abordados os temas sobre quantidade de 

créditos a serem integralizados, prazo para conclusão do 

curso, realização de Atividades Complementares, elaboração do 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC e realização das Bancas 

de Qualificação e de Defesa. A discente Naiça indagou se é 

possível que o prazo de qualificação seja inferior aos 4 

meses antes da Defesa final do TCC. Os discentes Fernando e 

Rui também apresentaram questionamentos a respeito dos prazos 

das bancas. O Coordenador também explicou sobre 

Aproveitamento de Créditos, Trancamento de Matrícula e 

Cancelamento de Subscrição de Disciplina. A discente Maria do 

Socorro questionou sobre a penalização aplicada sobre o 

cancelamento da subscrição na condição de aluno especial cujo 

limite é de 4 disciplinas. Na sequência o coordenador 

apresentou os tópicos sobre desligamento, desistência e 

reprovação e enfatizou a necessidade de indenização do curso 

pelos alunos que não conseguem concluir o curso. Depois 

discorreu sobre a atuação do Colegiado do Curso de Mestrado e 

informou que atualmente os discentes não estão sendo 

representados no Colegiado. Os discentes Fernando (2016Mest2) 

e Cidney (2017Mest2) se ofereceram como representantes e o 

coordenador já os convidou para a próxima reunião, marcada 

para o dia 5 de abril. Ficou estabelecido que nas reuniões 

com os discentes, previstas para acontecer no início de cada 

semestre letivo, serão nomeados ou reconduzidos os 

representantes discentes. 3)CAPES/SUCUPIRA/LATTES: Após 

esclarecer as informações importantes que devem ser inseridas 

nas plataformas Sucupira e Lattes, o coordenador passou a 

palavra para a discente Clemar que informou não saber quais 



CÂMARA DOS DEPUTADOS 
CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO 
Coordenação de Pós-Graduação 

 

3 

 

atividades são consideradas como produção técnica. A docente 

Cristiane explicou que a Capes ainda não definiu os critérios 

a serem considerados para a produção técnica nos mestrados 

profissionais, porém citou algumas atividades desenvolvidas 

na Casa que podem ser consideradas. A discente Daniela 

sugeriu que a oficina Lattes seja também ofertada no período 

matutino. O discente Rui afirmou que o aluno da Câmara dos 

Deputados tem dificuldade de retirar livros diretamente na 

biblioteca do Senado Federal. 4) INDICADORES: O coordenador 

apresentou alguns indicadores utilizados pelo Programa de 

Pós-Graduação, como: quantidade de alunos regulares e 

especiais, quantidade de dissertações defendidas, tempo de 

conclusão de curso e quantidade de turmas oferecidas. Também 

apresentou todos os cursos e atividades que estão em 

andamento. 5) GRUPOS DE PESQUISA E EXTENSÃO - GPEs: O 

coordenador apresentou alguns dados estatísticos dos GPEs e 

produtos decorrentes como artigos e publicações acadêmicas. 

Também informou que as atividades desenvolvidas nos GPEs 

podem ser apresentadas para cômputo como Atividades 

Complementares e que um novo ato normativo foi submetido para 

aprovação da administração superior. 6) ACERTOS, ERROS, 

SUGESTÕES: O coordenador abriu a palavra aos discentes para 

ouvi-los, porém ninguém se manifestou. Nada mais havendo a 

tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e quarenta 

minutos. Eu, RICARDO PEREIRA DIAS, lavrei a presente Ata. 

 

Fabiano Peruzzo Schwartz – Coordenador 

 

Ricardo Pereira Dias – Secretário 


