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ATA DA SEGUNDA 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 quinze de agosto de dois mil e 

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

Cefor. PRESENTES: Fabiano Peruzzo Schwartz e Ricardo Pereira 

Dias – Coordenador e Secretário, respectivamente; Tatyana de 

Azevedo Maia, Karem Rodrigues de Paula, Ricardo Senna 

Guimarães, Marcia Ayres Gil Lemos Tanno e Alexandre Ventura 

Caçador, servidores do Programa de Pós-Graduação; e um total 

de 27 discentes regulares. Compareceram Fernando José 

Gonçalves  e Messias de Oliveira Queiroz (discentes da turma 

2016MEST); Abraham Lincoln Ferreira Cardoso, 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 e 

Miller Borges Castanheira de Carvalho (discentes da turma 

2017MEST2); e Andrei Paula Leite Paz, Dhyego Marcus Cruz e 

Silva,  Fausto Barros de Sá Teles, Fernando Tavares Correia,  

Ginny Carla Morais de Carvalho, Karluce Santos Rezende, 

Lillia Ribeiro Fernandes, Myriam Violeta Cavalhero, Natália 

Gonçalves Beling de Almeida, Osvaldo Mazzola Junior, Paulo 

Roberto Simão Bijos, Roberta Cristina Passos Gonçalves, 

Rômulo de Sousa Mesquita, Sarah Albertina Cerqueira Nunez, 

Tairone Messias Rosa, Vinicius Augusto Sacramento Ferreira e   

Wanessa Gabrielle Maia Cerqueira (discentes da turma 

2018MEST2). 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 segunda 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 promover um canal de relacionamento da Coordenação 
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do Programa com os alunos, bem como ouvir as demandas dos 

discentes. Inicialmente fez uma explanação sobre o Programa 

de Pós-Graduação, esclarecendo sobre os atos normativos que 

credenciam o Programa, sobre as atividades que são realizadas 

e passou aos itens da pauta. PAUTA: 1) ESTRUTURA DA COPOS: 

apresentou a estrutura da Coordenação de Pós-Graduação 

(Serviço de Gestão de Cursos de Pós-Graduação, Serviço de 

Controle Acadêmico, e Seção de Apoio à Pesquisa), os 

servidores responsáveis e as principais atribuições destes 

órgãos. 2) INFORMAÇÕES ACADÊMICAS: Foram apresentados alguns 

dados estatísticos referentes à atuação do Programa, como 

quantidade de cursos oferecidos, quantidade de alunos, 

egressos e especiais, quantidade de Grupos de Pesquisa e 

Extensão, quantidade de publicações, Revista E-Legis, 

representação discente no Colegiado do Mestrado etc. Também 

apresentou o novo Portal da Pós-Graduação que fora 

reformulado recentemente com as informações importantes 

dirigidas aos alunos mestrandos. Na ocasião foi apresentado o 

regulamento das Atividades Complementares e explicado item 

por item de forma a esclarecer todos os questionamentos 

apresentados pelos alunos. 3) INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES 

DISCENTES PARA O COLEGIADO: o presidente solicitou que todos 

os discentes presentes fizessem uma breve apresentação 

informando o nome, local de trabalho e a turma que está 

matriculado para que se manifestassem sobre o interesse em 

ser representante de turma no Colegiado. Após a apresentação, 

foram eleitas as discentes Myriam Violeta e Ginny, ambas da 

turma de 2018 para representação discente no Colegiado do 

Mestrado. 4) INDICAÇÃO DE ORIENTADORES: o presidente explicou 

como é feito o processo de escolha e a formalização do 

docente para orientar o Trabalho de Conclusão de Curso, 

sugerindo que os alunos que já tenham obtido a confirmação 

dos orientadores que enviassem e-mail para 
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copos.cefor@camara.leg.br para registro junto à Coordenação. 

O discente Abraham Lincoln questionou sobre a realização da 

Oficina de Elaboração de Projeto de Pesquisa e foi informado 

que está prevista a realização ainda em 2018. 5) GPEs (NOVO 

NORMATIVO): o presidente apresentou rapidamente 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 o ato normativo 

submetido para aprovação da administração superior está em 

análise, e que será lançado edital para formação de novos 

grupos ainda em 2018. 6) FLUXO ACADÊMICO: Na sequência foi 

explicado o fluxo acadêmico sugerido aos alunos regulares. 

Nesta apresentação foram abordados temas sobre quantidade de 

créditos a serem integralizados, aproveitamento de créditos, 

trancamento de matrícula, cancelamento de subscrição de 

disciplina, 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. 7) CONVERSA ABERTA (ACERTOS, ERROS 

E 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 dezessete horas e quatro 

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

 

Fabiano Peruzzo Schwartz – Coordenador 

 

Ricardo Pereira Dias – Secretário 
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