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ATA DA QUARTA 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 

dezenove, às dez horas e doze minutos, nas dependências do 

Cefor. PRESENTES: Fabiano Peruzzo Schwartz e Ricardo Pereira 

Dias – Coordenador e Secretário, respectivamente; Tatyana de 

Azevedo Maia, Ricardo Senna Guimarães e Alexandre Ventura 

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

de 11 discentes regulares. Compareceram Maria do Socorro Dias 

Aires de Carvalho (discente da turma 2017MEST2); Myriam 

Violeta Cavalhero e Roberta Cristina Passos Gonçalves, 

Roberto Rondon Correa (discentes da turma 2018MEST2) e 

Adriana Pereira Lemos de São José, Daniela Novaes Souza Lira 

Vieira, Diego de Oliveira Machado, Érik Fernando de Sales 

Araujo, Marcus Guevara Sousa de Carvalho, Roberto Jardim 

Cavalcante, Rodolfo Augusto Rocha Monteiro e Thyago Marcel 

Cruz e Silva (discentes da turma 2019MEST2). 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 quarta reunião realizada com os 

discentes do Curso de Mestrado Profissional em Poder 

Legislativo com o objetivo de estabelecer uma comunicação 

mais próxima da Coordenação com os alunos e salientou que a 

coordenação enviou e-mail a todos os alunos para saber se 

existia alguma pergunta ou dúvida dos discentes que pudesse 

antecipar. Também informou que na última meia hora da reunião 

uma equipe do Centro de Documentação e Informação (CEDI) da 

Câmara dos Deputados faria uma apresentação sobre o serviço 

de pesquisa a ser oferecido aos alunos. PAUTA: 1) ESTRUTURA 

DA COPOS: inicialmente o coordenador apresentou a equipe do 

Programa de Pós-Graduação e passou a palavra aos 

representantes de cada sessão para que fizesse uma breve 
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explanação das atribuições das sessões que compõem 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). 2) INFORMAÇÕES ACADÊMICAS: o 

coordenador conduziu a reunião mostrando as informações do 

curso de Mestrado constantes na página do Programa 

(www.camara.leg.br/posgraduacao), indicando o link 

orientações aos discentes onde todas as informações 

importantes ao aluno estão disponíveis. 3) ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES: destacou as atividades complementares onde 

fez uma apresentação do Regulamento, explicando ponto a ponto 

todos os itens e respondendo a perguntas dos discentes. 4) 

ORIENTAÇÃO: o coordenador explicou o procedimento para a 

escolha do orientador que deverá ser confirmada mediante a 

matrícula a ser realizada no período de 30 de setembro a 4 de 

outubro de 2019. Um discente afirmou que está com dificuldade 

para escolher o orientador porque os que estão disponíveis 

são de linha diferente de sua pesquisa. O coordenador afirmou 

que o ideal é que os orientadores sejam da mesma linha do 

aluno. 5) CANCELAMENTO DE SUBSCRIÇÃO E TRANCAMENTO DE 

MATRÍCULA: o coordenador informou que todos os alunos têm o 

direito de solicitar o cancelamento de subscrição de 

disciplina de acordo com o período estabelecido na 

Programação Acadêmica disponível na página 

(www.camara.leg.br/posgraduacao). Afirmou que o trancamento 

de matrícula, não pode ser feito no primeiro semestre letivo. 

Também esclareceu que em casos de desistência ou reprovação, 

o discente deverá indenizar proporcionalmente o valor do 

curso. 6) REPRESENTAÇÃO DISCENTE: o coordenador salientou a 

importância da participação dos representantes discentes nas 

reuniões do Colegiado do Curso. Apresentaram candidaturas os 

discentes Diego de Oliveira Machado e Rodrigo King Lon Chia e 

foram eleitos, por unanimidade pelos presentes, como 

http://www.camara.leg.br/posgraduacao
http://www.camara.leg.br/posgraduacao
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representantes da turma 2019MEST2. As representantes 

discentes Ginny Carla Morais de Carvalho e Myriam Violeta 

Cavalhero solicitaram as suas desistências do cargo 

representante e, em contrapartida, a discente Roberta 

Cristina Passos Gonçalves assumiu a representação discente da 

turma 2018MEST2. 7) REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS: o coordenador 

sugeriu que os discentes acessem a revista E-Legis para 

conhecê-la e tê-la como fonte de pesquisa. 8) INFORMAÇÕES 

GERAIS E FLUXO INDICADO AOS ALUNOS REGULARES: o coordenador 

apresentou informações gerais sobre o curso e o fluxo 

acadêmico indicado aos alunos, disponível na página 

(www.camara.leg.br/posgraduacao), destacando sobre as etapas, 

os requisitos, o percurso e os prazos necessários para a 

conclusão do curso. 9) CONVERSA ABERTA (ACERTOS, ERROS E 

SUGESTÕES): antes de passar a palavra aos discentes o 

coordenador respondeu uma pergunta enviada por email: Já 

tenho o orientador definido, já posso efetuar a matrícula? O 

coordenador respondeu que, apesar do orientador já ter 

concordado com a orientação, as indicações serão homologadas 

pelo Colegiado em setembro e as matrículas serão efetuadas no 

período de 30 de setembro a 4 de outubro de 2019. Antes de 

encerrar a reunião o coordenador apresentou as servidoras 

Jaciara e Suzana, servidoras do CEDI, para que elas pudessem 

explicar e orientar os discentes sobre a utilização das 

ferramentas de pesquisa disponíveis aos alunos. 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 

http://www.camara.leg.br/posgraduacao

