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ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO COLEGIADO DO MESTRADO 

PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, 

TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO (CEFOR) DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, iniciada em vinte e sete de abril de dois mil e 

dezessete, às quatorze horas e trinta e nove minutos, nas 

dependências do Cefor. PRESENTES: Fabiano Peruzzo Schwartz e 

Ricardo Pereira Dias – Presidente e Secretário, 

respectivamente; e os conselheiros Antonio Teixeira de 

Barros; Cristiane Brum Bernardes; Cristiano Ferri Soares de 

Faria; Fábio de Barros Correia Gomes; Júlio Roberto de Souza 

Pinto; Maurício Schneider; Ricardo de João Braga; e Rildo 

José Cosson Mota. EXPEDIENTE: O presidente do colegiado, 

conselheiro Fabiano Peruzzo Schwartz, colocou em votação a 

ata da última reunião, que foi aprovada por unanimidade. O 

presidente iniciou o expediente fazendo uma explanação sobre 

as mudanças ocorridas na direção da Coordenação de Pós-

Graduação com a saída do Professor Ricardo de João Braga e 

assumindo a direção o Professor Fabiano Peruzzo Schwartz, bem 

como a saída dos servidores Roberto Campos da Rocha Miranda e 

Natércia Micheletti Viana e a chegada dos servidores Nelson 

Gomes dos Santos Filho e Márcia Ayres Gil Lemos Tanno. O 

presidente informou que o prazo para submissão dos trabalhos 

para a VIII Jornada de Pesquisa e Extensão encerra-se no dia 

26 de maio. A conselheira Cristiane sugeriu que o comunicado 

oficial da submissão fosse distribuído aos conselheiros para 

que pudessem compartilhar por e-mail. Na sequência comunicou 

sobre a visita do Prof. Manoel da UFMG e o cancelamento do 

evento que ocorreria nos dias 11 e 12 de maio do corrente 

ano. Em seguida fez uma explanação sobre o planejamento 

proposto pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação de 

sugestão de calendário anual para o Curso do Mestrado. 



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

 

98117 

 

Abordou a questão que está sendo discutida no Cefor sobre a 

portaria que regulamenta o pagamento da retribuição pela 

atividade acadêmica que está em processo de revisão. 

Comunicou aos conselheiros que a partir de 2017, ao final de 

cada ano letivo, será elaborado o planejamento referente ao 

ano seguinte, constando da oferta das disciplinas do Mestrado 

para o 1º e 2º semestres, da previsão das atividades de 

orientação, da participação de professores em congressos e 

demais eventos acadêmicos, dentre outros, com vistas a 

aprimorar a organização dos trabalhos da Copos, a facilitar o 

planejamento acadêmico dos alunos e a estabelecer acordo de 

execução das propostas com a Administração da Casa, de forma 

a assegurar os recursos necessários. O Conselheiro Rildo 

sugeriu que o Colegiado estabeleça uma proposta de atividades 

acadêmicas necessárias ao funcionamento do Programa para que 

seja submetida à Administração da Casa. O presidente informou 

que foram recebidas 45 inscrições no processo seletivo do 

Mestrado, sendo 11 inscritos para a linha 1, 20 inscritos 

para a linha 2 e 14 inscritos para a linha 3. Na sequência 

informou que o Programa cumpriu o prazo de envio das 

informações necessárias ao sistema Sucupira/Capes e 

apresentou a tabela de Classificação de Produção Técnica 

divulgada pela Capes. Também afirmou que no mês de maio será 

oferecido aos conselheiros um Workshop sobre a Plataforma 

Lattes. Em seguida, apresentou aos conselheiros a relação dos 

alunos do mestrado que se encontram em situação de atraso em 

relação ao cronograma do curso. O presidente passou a palavra 

aos conselheiros que desejassem se manifestar. O conselheiro 

Cristiano pediu a palavra para informar que ocorreu 

recentemente reunião de professores da linha 3, com 

participação de servidores do Laboratório Hacker, para 
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discutir sobre a atuação do grupo de pesquisa coordenado pelo 

professor Wilson da Silva Gomes, da UFBA, com vista à 

elaboração de uma proposta de trabalho que será compartilhada 

com os membros do Colegiado para conhecimento. A conselheira 

Cristiane informou que o um dos três eixos prioritários do 

grupo é o financiamento das atividades por meio de bolsas via 

Capes. PAUTA: Item 1 - APRECIAÇÃO DO PARECER SOBRE 

HOMOLOGAÇÃO DE DISSERTAÇÃO: Foi lido o parecer emitido pelo 

conselheiro Rildo Cosson sobre a dissertação do aluno 

Fernando Moutinho. Apresentada a análise, o parecer foi 

submetido para votação e foi aprovado por unanimidade. Item 2 

– DEFINIÇÃO DAS DISCIPLINAS A SEREM OFERTADAS NO 2º SEMESTRE 

DE 2017: Foram consultados os conselheiros para apresentação 

das propostas e distribuídas no calendário. Foram aprovadas a 

oferta das seguintes disciplinas: Seminário em Poder 

Legislativo, Seminário de Pesquisa, Legislativo e 

Representação Parlamentar, Métodos Inferenciais Avançados em 

Pesquisas Legislativas; e duas novas disciplinas: Análise do 

Discurso Político e História Constitucional Brasileira. Não 

foram apresentadas disciplinas suficientes para o fechamento 

do calendário, sendo acordada a necessidade de se fazer nova 

consulta aos membros ausentes do Colegiado, posteriormente. 

Item 3 – APRECIAÇÃO DO PROCESSO Nº 2016/131240 REFERENTE AO 

RECURSO DA ALUNA ESPECIAL SELMA NUNES DE ANDRADE: Foi feita a 

explanação do pedido da aluna especial constante no processo 

aos conselheiros. Após a análise e discussão da situação o 

Colegiado acompanhou o posicionamento dos professores 

responsáveis pela disciplina, ressaltando que, de acordo com 

o Regimento do Programa, o órgão competente para analisar 

recursos referentes ao Mestrado é o Colegiado do Curso de 

Mestrado. Item 4 – PROPOSTA PARA PROCESSO SELETIVO PARA 
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PROFESSORES PERMANENTES/COLABORADORES: O presidente 

apresentou para discussão a proposta de ação conjugada para 

seleção de professor colaborador. A proposta foi bem recebida 

pelos conselheiros e será apresentada para votação em reunião 

posterior. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada 

às dezessete horas. Eu, RICARDO PEREIRA DIAS, lavrei a 

presente Ata. 

 

 

Fabiano Perruzzo Schwartz – Presidente 

 

Ricardo Pereira Dias – Secretário 


