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ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA 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 um de setembro de dois mil e 

dezessete, às quatorze horas e quarenta e um 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; Fábio de Barros Correia 

Gomes; Giovana Dal Bianco Perlin; Julio Roberto de Souza 

Pinto; Maurício Schneider; Nelson Gomes dos Santos Filho; 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 REQUERIMENTO DO PROF. RICARDO 

DE JOÃO BRAGA: Foi lido o parecer emitido pela Coordenação de 

Pós-Graduação a respeito do requerimento do Prof. Ricardo 

Braga para continuar orientando a aluna Maristela Mendes 

Sant’Ana, no período de seu afastamento. O parecer foi 

submetido aos conselheiros o qual foi aprovado por 

unanimidade. Item 2 – HOMOLOGAÇÃO DA “APROVAÇÃO DOS DOCENTES 

ESCOLHIDOS PARA A ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO: tendo em vista a 

indefinição de algumas indicações para orientação, a 

homologação não foi realizada. EXPEDIENTE: O presidente 

iniciou o expediente informando que o conselheiro André 

anunciou que solicitará a licença como professor permanente 

do Curso de Mestrado em Poder Legislativo. Como convergência 

ao tema anunciou a necessidade de criação de uma comissão a 

ser constituída com o objetivo de elaborar nota técnico-

jurídica sobre pontos divergentes ou não entre o Estatuto do 

Servidor Público Federal e as normas que disciplinam a 
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atividade de docência no programa de Mestrado. A conselheira 

Giovana sugeriu que fossem feitas consultas aos órgãos da 

Casa, bem como aos órgãos externos que tenham experiência no 

assunto para verificar como interpretam a questão. Foram 

indicados os nomes dos conselheiros Ricardo Martins, Júlio, 

Nelson e Leonardo, para compor a comissão. Na sequência foi 

apresentado o Planejamento anual de disciplinas a serem 

oferecidas no ano de 2018. Foram apresentadas as planilhas 

com os arquivos dos calendários compartilhadas no ambiente 

Planilhas Google para que os conselheiros interessados em 

ministrar disciplinas no ano de 2018 preencham os campos 

correspondentes. Em seguida foi feita uma apresentação dos 

indicadores de desempenho do Mestrado, incluindo os da Capes. 

Após, foi feita apresentação do instrumento que simula a 

pontuação de cada docente segundo os critérios da Capes. Na 

sequência foi aberta a discussão sobre as linhas de pesquisa 

e possível revisão do quantitativo de vagas para o Mestrado 

em 2018. Em seguida o conselheiro Nelson comentou sobre 

futura visitação à Universidade Federal de Minas Gerais e 

solicitou a colaboração dos conselheiros para a definição de 

pauta de propostas a ser discutida com os professores daquela 

universidade. Aproveitando a palavra, informou que está 

fazendo uma análise da avaliação recebida da Capes de forma a 

melhorar a avaliação, na próxima avaliação, nos quesitos que 

receberam menção “regular”. A partir daí será feito um plano 

de ação que será compartilhado com os conselheiros. Nada mais 

havendo a tratar a reunião foi encerrada às dezessete hora e 

dez minutos. Eu, RICARDO PEREIRA DIAS, lavrei a presente Ata. 

 

Fabiano Peruzzo Schwartz – Presidente 

Ricardo Pereira Dias – Secretário 


