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ATA DA TERCEIRA 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 oito de fevereiro de dois mil 

e dezenove, às quinze horas e cinco 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 e Alexandre Ventura Caçador, servidores do 

Programa de Pós-Graduação; e um total de XX discentes 

regulares. Compareceram Beatriz Simas Silva, Cidney Arantes 

Carrasquel Coelho, Clemar Pereira Gonçalves da Silva Côrtes, 

Maria do Socorro Dias Aires de Carvalho, Tarciane Silva de 

Araújo Castro e Vanildo da Cunha Menezes (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, 

Natália Gonçalves Beling de Almeida, Roberta Cristina Passos 

Gonçalves, Roberto Rondon Correa, 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 

terceira 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 do Programa com os alunos, bem como ouvir as 

demandas dos discentes. 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 
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órgãos. 2) INFORMAÇÕES ACADÊMICAS:  inicialmente os atos de 

credenciamento foram referenciados e apresentados alguns 

dados estatísticos da 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. Foi apresentado um 

panorama do andamento das turmas 2017MEST2 e 2018MEST2, 

apontando as principais etapas cumpridas e outras importantes 

a serem vencidas. Também foi apresentado um retrato do fluxo 

dos alunos regulares e egressos desde a primeira oferta do 

curso até a turma de 2018, onde se tem 63 mestres diplomados. 

Apresentou, também, o fluxo de acompanhamento dos alunos da 

turma 2017MEST2 com os prazos dos eventos regulares do curso. 

Alguns alunos questionaram sobre o cumprimento dos prazos 

para a qualificação e a defesa, quanto à aceitação desses 

eventos fora do prazo regular, o que foi respondido pelo 

coordenador. Como novidade, foi informado que a coordenação 

ofertará uma disciplina de inverno aos alunos interessados, a 

ocorrer na primeira semana de julho deste ano. A mesma é 

considerada como disciplina optativa. 3) PESQUISA: 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. Em seguida o presidente apresentou os dados 

da revista eletrônica E-Legis, informando que ainda no 

primeiro semestre deste ano serão publicadas as novas versões 

da revista com os artigos traduzidos na língua inglesa e 

espanhola. 4) AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS: Foi explicado que no 

fim do ano de 2018 foi implementado o novo método de 

avaliação das disciplinas por meio de formulário eletrônico o 

que facilitou o preenchimento e garantiu o maior número de 
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avaliações respondidas. 5) CAPES/SUCUPIRA/LATTES: um modelo 

de extrato de discente foi apresentado de forma a 

conscientizar os alunos quanto à necessidade de preenchimento 

do currículo para garantir melhor avaliação pela Capes. O 

coordenador alertou sobre a necessidade de preenchimento e 

atualização. Uma discente afirmou que não há esclarecimento 

quanto o que é importante e passível de ser inserido no 

Lattes, justificando que não ocorre por desconhecimento. 6) 

AVALIAÇÃO DE EGRESSOS: Foram apresentados os resultados 

preliminares, de forma resumida, da avaliação de egressos 

realizada por meio de aplicação de um formulário eletrônico 

aos 63 mestres egressos no período de 6 a 21 de fevereiro 

deste ano. Foram obtidas 41 respostas, representando 65% dos 

egressos. Foi elaborada uma newsletter com um convite para a 

participação na aula magna do início do primeiro semestre 

letivo de 2019. 7) REPRESENTAÇÃO DISCENTE: o coordenador 

salientou a importância da participação dos representantes 

discentes nas reuniões do Colegiado do Curso. 8) CONVERSA 

ABERTA (ACERTOS, ERROS E SUGESTÕES): o coordenador abriu a 

palavra aos discentes para ouvi-los, porém ninguém se 

manifestou. Um discente perguntou sobre o formato do Trabalho 

de Conclusão de Curso aceito pelo Programa. O coordenador 

informou que o Regimento do Curso faz referência aos formatos 

possíveis que podem ser apresentados. Alertou, porém, que a 

palavra final é do respectivo orientador. Nada mais havendo a 

tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e 

cinquenta e sete minutos. Eu, RICARDO PEREIRA DIAS, lavrei a 

presente Ata. 

 

Fabiano Peruzzo Schwartz – Coordenador 

 

Ricardo Pereira Dias – Secretário 


