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ATA DA SÉTIMA 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 dez de março de dois mil e vinte e 

dois, às dez horas e quatro minutos, pela plataforma zoom. 

PRESENTES: Fabiano Peruzzo Schwartz e Ricardo Pereira Dias – 

Coordenador e Secretário, respectivamente; Christina Estelita 

Lins, Isabel Lôbo, Tatyana de Azevedo Maia, Ricardo Senna 

Guimarães, Alexandre Ventura Caçador e Karem Rodrigues de 

Paula servidores do Programa de Pós-Graduação; a professora 

Teresinha Elizabeth Silva e um total de 14 (quatorze) 

discentes regulares. Compareceram ALEXANDRE DE LANA SILVA, 

ALEXANDRE LIN, ALISSON BRUNO DIAS DE QUEIROZ, ANA CAROLINA 

DIAS SARRES, ANNA GABRIELLA MORAES SANTANA, CAIO GARCIA DA 

SILVEIRA, CRISTIANO FERREIRA DA SILVA, ELIZABETH GOMES DE 

LIMA SANTOS, FÁBIO LIBERAL FERREIRA DE SANTANA, FERNANDA 

BRITO LOPES, FERNANDO LUIS BRITO DA SILVA, FERNANDO ROBERTO 

DALANHOL, GABRIEL SILVA BORGES, GUSTAVO MACHADO PIRES, 

HELOÍSA DE MEDEIROS DINIZ, IGOR LEONARDO MORAES ALBUQUERQUE, 

IZABEL ODETE VALENTE MACHADO, IZABELLA RODRIGUES FORZANI, 

JULIANA BALDONI FIGUEIREDO, KELLY VIVIANE DA SILVA, MARCOS 

REGIS PIÑON, MARTA APARECIDA DOS SANTOS, MICHELLE CRISTINA DE 

SOUZA SILVA, NOEMI ARAUJO LOPES, PAULO STANICH NETO, RAFAEL 

FRANCISCO FERRAZ MINATOGAWA, ROBERTA CAROLINA CALDAS TERRA 

RIOS BOSCO SOARES, RUBENS VASCONCELLOS TERRA NETO, SAMIA 

BECHELANE CORDEIRO DE MELO, THIAGO COLUCCI ALVES, THIAGO 

ELIZIO LIMA PESSOA, THIAGO ESTEVES BARBOSA, THOMAS JEFFERSON 

GONÇALVES, THUANE VIEIRA ROCHA DA SILVA e VICTOR DALTON TELES 

JESUS BARBOSA. No início da reunião o Coordenador do Programa 

de Pós-Graduação - PPG, Fabiano Peruzzo Schwartz, deu as 

boas-vindas aos presentes na sétima reunião realizada com os 

discentes do Curso de Mestrado Profissional em Poder 

Legislativo, realizada de forma online. Comunicou que o 



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

 

2 

 

objetivo da reunião é apresentar informações importantes aos 

alunos, tirar dúvidas e prestar assistência mais próxima da 

Coordenação com os alunos. PAUTA: 1) ESTRUTURA DA COORDENAÇÃO 

DE PÓS-GRADUAÇÃO: inicialmente o Coordenador fez uma breve 

explanação das sessões que compõem a estrutura da Coordenação 

de Pós-Graduação, composta de 4 professores e equipe técnica 

com 8 servidores distribuídos no Serviço de Gestão de Cursos 

de Pós-Graduação, no Serviço de Controle Acadêmico, e na 

Seção de Apoio à Pesquisa. Destacou as suas atribuições e 

apresentou toda a equipe de colaboradores. 2) ESTRUTURA DO 

CURSO DE MESTRADO: O Coordenador apresentou a estrutura 

curricular do Curso de Mestrado composto por Disciplinas, 

Atividades Complementares (AC) e Trabalho de Conclusão de 

Curso, com os créditos e cargas horárias correspondentes. 3) 

INFORMAÇÕES GERAIS E FLUXO INDICADO AOS ALUNOS REGULARES: o 

Coordenador apresentou o fluxo dos discentes fazendo um 

destaque especial à indicação do orientador a partir da 

matrícula e depois mostrou o passo a passo 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. 4) ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES: o Coordenador chamou a atenção para o 

cumprimento das atividades complementares onde fez uma 

apresentação do Regulamento, explicando ponto a ponto todos 

os itens e apresentou o Formulário de Atividades 

Complementares, meio pelo qual o discente faz a sua 

requisição. Também respondeu a perguntas dos discentes. O 

discente Fernando Brito perguntou como e onde são armazenados 

os dados das pesquisas que estão sendo realizadas pelos 

alunos. O Coordenador mostrou que todos os dados podem ser 

salvos no www.github.com/Cefor, local utilizado como 

repositório de dados da Coordenação do Programa, sendo gerido 

http://www.camara.leg.br/posgraduacao
http://www.github.com/Cefor
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pelo próprio Coordenador. O discente Fernando Brito também 

afirmou que não está tendo acesso às informações das 

Atividades Complementares pela plataforma Eleve. O 

Coordenador solicitou que ele enviasse e-mail para 

copos.cefor@camara.leg.br para que a equipe técnica 

verificasse a situação. O Coordenador afirmou que o Eleve 

está sendo utilizado neste ano pela Pós-Graduação de forma 

experimental e que as dificuldades dos alunos devem ser 

apresentadas à coordenação para serem sanadas. O discente 

Rafael Minatogawa questionou se caso o discente regular 

perder o vínculo com a Câmara dos Deputados ele deverá pagar 

o curso e, também se as aulas deverão se manter no sistema 

online ou voltarão a ser presenciais. O Coordenador afirmou 

que o aluno que perder o vínculo pode concluir o curso sem a 

obrigação do pagamento, informação constante na Portaria-DG, 

nº 177/2020, e que a CAPES autorizou a realização das aulas a 

distância por conta da pandemia, porém a norma não foi 

revogada. Por isso informou que deve aguardar esse 

posicionamento da CAPES. O discente Paulo Stanich perguntou 

se artigo publicado antes de se tornar regular pode ser 

considerado como atividades complementares e, também se 

artigo pode ser escrito em co-autoria com o orientador. O 

Coordenador informou que atividades desenvolvidas enquanto 

tiver vínculo com o Programa (aluno especial) podem ser 

consideradas como atividades complementares e os artigos 

escritos em co-autoria também podem ser aceitos. A discente 

Izabel Machado perguntou se há um calendário para que os 

alunos possam iniciar os encontros com os orientadores. O 

Coordenador afirmou que não a relação orientador/orientando é 

livre e feita em comum acordo. O discente Thiago Esteves 

perguntou se disciplinas feitas fora do Programa podem ser 

aproveitadas como créditos. O Coordenador afirmou que todos 

os pedidos podem ser feitos e serão apreciados, podendo ser 

mailto:copos.cefor@camara.leg.br
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deferidos ou não. 5) TRABALHO DE CONLUSÃO DE CURSO - TCC: o 

Coordenador enfatizou a importância da pesquisa realizada que 

poderá produzir efeitos na dinâmica legislativa, contribuindo 

para o aperfeiçoamento da elaboração das leis dentro do 

Legislativo. Apresentou todo o processo de elaboração do TCC, 

que consiste nas etapas de elaboração de projeto, 

qualificação, defesa e homologação pelo Colegiado do Curso. 

Enfatizou que a conclusão do curso só se dará após a 

conclusão de todas essas etapas, caso contrário o aluno é 

reprovado. 6) AVALIAÇÃO ÉTICA DA PESQUISA: o Coordenador 

destacou a importância dos procedimentos necessários quando 

se é feita uma pesquisa que embasará a elaboração do TCC. 

Apresentou os tópicos explicativos referente à Avaliação 

Ética das pesquisas a serem realizadas pelos alunos na 

elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, quanto à 

responsabilidade do pesquisador, ao sistema CEP/Conep e 

Plataforma Brasil e quanto ao termo consentimento livre e 

esclarecido (TCLE). Lembrou aos alunos para não deixarem para 

o final do curso. 7) TRANCAMENTO DE MATRÍCULA E CANCELAMENTO 

DE SUBSCRIÇÃO: O Coordenador explicou que trancamento de 

matrícula é diferente de cancelamento de subscrição de 

disciplina. Salientou que há prazos específicos para requerer 

cada uma das situações que estão estabelecidos na Programação 

Acadêmica disponível na página 

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

de matrícula pode ser feito por um semestre, não sendo 

permitido no primeiro semestre letivo. Também esclareceu que 

em casos de desistência ou reprovação, o discente deverá 

indenizar proporcionalmente o valor do curso. Para esta 

situação mostrou que há um normativo específico, Portaria-DG, 

nº 177/2020, e orientou os alunos que estejam com 

dificuldades a procurar a Coordenação para uma conversa. 8) 

QUALIDADE DO MESTRADO PROFISSIONAL DO PODER LEGISLATIVO: o 

http://www.camara.leg.br/posgraduacao
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Coordenador enfatizou que existe uma responsabilidade 

compartilhada tanto da Coordenação, dos Docentes e dos 

Discentes em prol da qualidade do Curso MPPL. 9) COLEGIADO E 

REPRESENTAÇÃO DISCENTE: o Coordenador disse que o Colegiado é 

o órgão com competência para deliberar as questões relativas 

ao Mestrado e atua como uma consultoria para a Coordenação do 

PPG. Salientou a importância da participação dos 

representantes discentes nas reuniões do Colegiado do Curso e 

assim pediu para que os alunos da turma 2021MEST1 se 

candidatem e se organizem para escolherem os seus 

representantes. O discente Fabio Liberal pediu a palavra para 

compartilhar a rica experiência que tem tido com a sua 

representação no Colegiado. O discente Fernando Brito 

manifestou o seu interesse em representar a turma 2022MEST1 

no Colegiado. O Coordenador afirmou que para a próxima 

reunião ele será convocado a tomar posse. 10) PRÓXIMOS 

EVENTOS PREVISTOS: O Coordenador comunicou a agenda dos 

eventos programados para os alunos como a Oficina de 

Currículo Lattes, Oficina dos Serviços da Biblioteca e de 

Base de Dados e Curso de Escrita Científica. Também anunciou 

que no mês de setembro ocorrerá a XII Jornada de Pesquisa e 

Extensão. 11) EGRESSOS: o Coordenador ressaltou que o aluno é 

diplomado ele continua no PPG atuando como egresso, podendo 

ainda melhorar as estatísticas de avaliação por meio dos 

contínuos registros no Currículo Lattes. Afirmou que o PPG 

mantém uma conta no Linkedin para divulgar os eventos e 

manter o contato com a rede de colaboradores e egressos. 12) 

CONVERSA ABERTA (ACERTOS, ERROS E SUGESTÕES): Na sequência o 

Coordenador dedicou o tempo para palavras dos alunos e as 

respostas das perguntas feitas pelo chat da reunião. O 

discente Fernando Brito agradeceu a oportunidade de 

participar do esclarecedor e produtivo encontro. A reunião 
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foi encerrada às doze horas e dezesseis minutos. Eu, RICARDO 

PEREIRA DIAS, lavrei a presente Ata. 

 

 

Fabiano Peruzzo Schwartz – Coordenador 

 

Ricardo Pereira Dias – Secretário 


