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ATA DA QUINTA 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 12 de março de dois mil e vinte, às 

dez horas e oito minutos, nas dependências do Cefor. 

PRESENTES: Fabiano Peruzzo Schwartz e Ricardo Pereira Dias – 

Coordenador e Secretário, respectivamente; Karem Rodrigues de 

Paula, Tatyana de Azevedo Maia, Ricardo Senna Guimarães e 

Alexandre Ventura Caçador, servidores do Programa de Pós-

Graduação; e um total de 14 discentes regulares. Compareceram 

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, Maria do Socorro 

Dias Aires de Carvalho; Myriam Violeta Cavalhero, Osvaldo 

Mazzola Junior, Roberta Cristina Passos Gonçalves, Roberto 

Jardim Cavalcante, Roberto Rondon Correa, Rodolfo Augusto 

Rocha Monteiro, Thyago Marcel Cruz e Silva e Wanessa 

Gabrielle Maia Cerqueira. No início da reunião o Coordenador 

do Programa de Pós-Graduação, Fabiano Peruzzo Schwartz, deu 

as boas-vindas aos presentes à 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. PAUTA: 1) 

ESTRUTURA DA COPOS: O Coordenador fez uma apresentação da 

estrutura administrativa da Coordenação de Pós-Graduação, 

composta pelo Serviço de Gestão de Cursos de Pós-Graduação, 

pelo Serviço de Controle Acadêmico, e pela Seção de Apoio à 

Pesquisa. Também apresentou os docentes do Programa de Pós-

Graduação e toda a equipe de técnicos, passando a palavra aos 

representantes de cada sessão para que fizesse uma breve 

explanação das atribuições das sessões. 2) INFORMAÇÕES 

ACADÊMICAS: o coordenador orientou os discentes a consultarem 

a página do Programa (www.camara.leg.br/posgraduacao), na 

http://www.camara.leg.br/posgraduacao
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seção “orientações aos discentes” onde importantes 

informações estão disponíveis. Também apresentou a 

estatística de alunos regulares e especiais matriculados no 

Curso. 3) CANCELAMENTO DE SUBSCRIÇÃO E TRANCAMENTO DE 

MATRÍCULA: o coordenador esclareceu os procedimentos 

necessários para o cancelamento de subscrição de disciplina. 

Mostrou aos discentes que os prazos estão estabelecidos na 

Programação Acadêmica disponível na página 

(www.camara.leg.br/posgraduacao). Lembrou que o discente 

deverá indenizar o valor do curso nos casos de desistência ou 

reprovação no Curso. 4) ORIENTAÇÃO: o coordenador explicou 

que a escolha do orientador deverá ser confirmada mediante a 

matrícula no prazo de 60 dias após a matrícula. O coordenador 

recomendou que o ideal é que os orientadores sejam da mesma 

linha de pesquisa do aluno e esclareceu que o orientador 

deverá atestar todas as matrículas em cada semestre e aprovar 

os pedidos de solicitação de atividades complementares. 5) 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES: o Coordenador fez uma explanação 

sobre o que são as atividades complementares, como é 

requerida, qual a normatização em vigor e de que forma deve 

ser solicitada. Também respondeu a perguntas dos discentes. 

6) TRABALHO DE CONLUSÃO DE CURSO - TCC: o Coordenador 

destacou que o TCC se inicia com a elaboração de projeto, que 

é aperfeiçoado com as disciplinas de seminários obrigatórias, 

quando será submetido à qualificação. As próximas etapas são 

a defesa e a homologação pelo Colegiado do Curso. Enfatizou 

que a conclusão do curso só se dará após a conclusão de todas 

as etapas. 7) REPRESENTAÇÃO DISCENTE: um ponto importante foi 

apresentado pelo Coordenador que é a participação dos 

representantes discentes nas reuniões do Colegiado do Curso. 

O coordenador comentou a dinâmica da representatividade e 

solicitou aos novos discentes que se organizem, elejam e 

comuniquem os nomes dos representantes por meio de e-mail a 

http://www.camara.leg.br/posgraduacao
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ser enviado para copos.cefor@camara.leg.br. 8) CONVERSA 

ABERTA (ACERTOS, ERROS E SUGESTÕES): o Coordenador passou a 

palavra as discentes que queiram tirar as dúvidas, porém não 

havia mais questionamentos A reunião foi encerrada às onze 

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

presente Ata. 

 

 

Fabiano Peruzzo Schwartz – Coordenador 

 

Ricardo Pereira Dias – Secretário 
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