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ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA 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 nove de junho 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 André Rehbein Sathler 

Guimarães; Fábio de Barros Correia Gomes; Giovana Dal Bianco 

Perlin; Maurício Schneider; Nelson Gomes dos Santos Filho; 

Ricardo de João Braga; e Rildo José Cosson Mota. 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 sugerindo a 

deliberação da PAUTA: Item 1 - APRECIAÇÃO DO PARECER SOBRE 

HOMOLOGAÇÃO DE DISCIPLINAS: Foi lido o parecer emitido pela 

conselheira Giovana Perlin sobre a disciplina Análise do 

Discurso Político o qual foi sugeriu a aprovação do plano do 

curso. Em seguida foi lido o parecer emitido pelo conselheiro 

Julio Pinto emitido sobre a disciplina História 

Constitucional Brasileira o qual foi sugeriu a aprovação do 

plano do curso. Submetido para a votação, ambos foram 

aprovados por unanimidade. Item 2 - APRECIAÇÃO DO PARECER 

SOBRE HOMOLOGAÇÃO DE DISSERTAÇÃO: Foi lido o parecer emitido 

pelo conselheiro João Marciano sobre as dissertações dos 

alunos Denis Urazato Pereira, Lucio Meireles Martins, Mariana 

Silva Abreu e Paola Mara Alves Silveira. Apresentada a 

análise, o parecer foi submetido para votação e foi aprovado 

por unanimidade. EXPEDIENTE: O presidente discorreu sobre 

alterações propostas na Portaria 296/2012, que estabelece o 

pagamento da retribuição pelas atividades de Curso ou 
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Concurso. Afirmou que após extensos encontros com a direção 

do Cefor e com o diretor da DRH, foi acertado o envio de 

todos os pagamentos devidos para a liquidação, bem como o 

encaminhamento de uma nova proposta de minuta que contemple 

atualização de valores, equivalência de horas para todas as 

atividades acadêmicas e regulamentação de participação dos 

servidores sujeitos ao regime de sobreaviso. A conselheira 

Giovana questionou se a proposta considerou as práticas 

utilizadas pelo Tribunal de Contas da União. O conselheiro 

Ricardo Braga após relatar os problemas que ele passou 

enquanto coordenador do Programa de Pós-Graduação, questionou 

se a administração da Casa conhece os objetivos do Programa e 

se tem a intenção de apoiar as suas atividades, especialmente 

as do Curso de Mestrado. Na sequência o conselheiro André 

Sathler informou que é preciso ter clareza na comunicação 

feita pela Administração da Casa em relação às atividades do 

Programa de Pós-Graduação. O conselheiro Nelson Gomes pediu a 

palavra e afirmou que, na sua opinião, o questionamento feito 

pelo conselheiro Ricardo Braga não tem resposta, mas acha 

importante que se tenha esta resposta. Com isso, ele acha 

importante que o Colegiado consiga mostrar, com sustentação e 

justificação, bons resultados tanto para a Casa, quanto para 

a sociedade. A conselheira Giovana Perlin sugeriu que, na 

linha do que foi apresentado pelo conselheiro Nelson, haja 

uma maior interlocução com a Administração da Casa por meio 

da aproximação que o coordenador do Programa tem com os 

agentes decisórios. O conselheiro Fabio Gomes apoiou as 

colocações apresentadas e afirmou que está disposto a 

colaborar com o os demais e lembrou que inicialmente o 

Programa de Pós-Graduação surgiu com a nomenclatura “Projeto 

Sagres”, com o significado Navegar é preciso. Após as 



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

 

121 

 

considerações o presidente comentou e respondeu a todos os 

questionamentos. Passando ao próximo item o presidente 

explicou sobre o programa Missão Londres que consiste em uma 

visita à cidade de Londres de um grupo de técnicos da Câmara 

dos Deputados e do Senado Federal, a convite da embaixada 

Britânica, para tratativas de assuntos acadêmicos junto às 

instituições educacionais britânicas. Pela ordem, a 

conselheira Giovana Perlin sugeriu que a Coordenação do 

Programa pudesse enviar comunicado às respectivas chefias dos 

conselheiros com o agradecimento pela colaboração dos 

professores para participar das reuniões do Colegiado, bem 

como das atividades acadêmicas. e-DOC: com a implementação do 

sistema e-DOC haverá a necessidade de adequação das 

solicitações e autorizações que serão feitas pelo novo 

sistema. PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS E PROFESSORES DO 

MESTRADO: o presidente informou que nas próximas semanas deve 

ser aprovada a publicação do edital de seleção para professor 

colaborador do Programa de Mestrado. VIII JORNADA DE PESQUISA 

E EXTENSÃO: o conselheiro Nelson informou que já foram feitos 

convites e aceitos pelos principais momentos do evento, 

acreditando que nas próximas semanas já terá a definição de 

toda a programação. CEFOR 20 ANOS: como parte integrante do 

evento de comemoração dos 20 anos de existência do CEFOR, 

será realizada no início de agosto deste ano a aula inaugural 

do Programa de Pós-Graduação, com a confirmação da presença 

do palestrante Lúcio Rennó. PENDÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO E 

DEFESA: o presidente apresentou um relatório da situação dos 

alunos que estão com atraso no cronograma do curso. 

REIMPRESSÃO DOS TÍTULOS DA COLEÇÃO RELATOS DE PESQUISA: O 

conselheiro André Sathler informou que foi convidado pela 

Capes para participar da comissão que fará a avaliação 



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

 

121 

 

quadrienal na próxima semana. O conselheiro Fabio Gomes 

informou que o Congresso da IPSA – International Political 

Science Association será realizado na Austrália, de 21 a 25 

de julho de 2018, na cidade de Brisbane e preparará um 

trabalho a ser submetido para aprovação. Informou também que 

a chamada para submissão de trabalhos está aberta até 10 de 

outubro. 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 Perruzzo Schwartz – Presidente 

 

Ricardo Pereira Dias – Secretário 


