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ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA 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 três de novembro de dois mil e 

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

dependências do Cefor. PRESENTES: Nelson Gomes dos Santos 

Filho e Ricardo Pereira Dias – Presidente e Secretário, 

respectivamente; e os conselheiros Antonio Teixeira de 

Barros, Cristiane Brum Bernardes, Fabiano Peruzzo Schwartz, 

Fábio de Barros Correia Gomes, Júlio Roberto de Souza Pinto, 

Leonardo Augusto Andrade Barbosa, e Terezinha Elizabeth da 

Silva. O presidente do Colegiado, conselheiro Nelson Gomes 

dos Santos Filho, colocou em votação a ata da última reunião, 

que foi aprovada por unanimidade. O presidente iniciou dando 

posse à nova docente colaboradora do Curso de Mestrado 

Profissional em Poder Legislativo, conselheira Terezinha 

Elizabeth da Silva. PAUTA: Em seguida o presidente apresentou 

a proposta de critérios para credenciamento e 

recredenciamento de docentes para apreciação dos 

conselheiros. Após algumas considerações foi acordada uma 

proposta de minuta a ser submetida a aprovação em futura 

reunião. Passando ao próximo item da pauta foi lido o parecer 

sobre a homologação do TCC do aluno Marcos Ribeiro de 

Ribeiro, o qual foi aprovado por unanimidade. EXPEDIENTE: 

passando aos informes, o presidente relatou a realização da 

Oficina Lattes no mês de outubro passado e anunciou que 

deverão ser oferecidas novas turmas. Também solicitou aos 

conselheiros a indicação de nomes para participar como 

palestrante da Aula Inaugural do Programa para o primeiro de 

2018, bem como indicação de um conselheiro para a coordenação 

da Jornada de Pesquisa e Extensão prevista para o ano de 



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

 

133 

 

2018. Em seguida anunciou que as inscrições para o processo 

seletivo para a turma de Mestrado 2018MEST2 está aberto até o 

mês de março de 2018. Anunciou que foram recebidos 158 

pedidos de inscrição para alunos especiais para o primeiro 

período de 2018, que serão submetidos para aprovação dos 

docentes das disciplinas. Na sequência alertou aos 

conselheiros sobre a situação dos alunos da turma de mestrado 

2015MEST2 que tem o prazo final até o fim de março para se 

qualificaram e os alunos que ainda não defenderam o TCC, cujo 

prazo final é julho de 2018. Já os alunos da turma 2016MEST2, 

cujo prazo para qualificação é até o fim de março de 2018 e a 

defesa final do TCC é o final de julho de 2018. Passando ao 

próximo item foi esclarecido aos conselheiros os novos 

procedimentos de entrega de documentos administrativos e 

acadêmicos pelo sistema e-DOC. O presidente apresentou um 

relato sobre a visita que fez à Universidade Federal de Minas 

Gerais no mês de novembro. Em seguida passou a palavra ao 

conselheiro Fabiano Peruzzo que fez um breve relatório sobre 

a visita à Universidade de Campinas no mês de outubro. Nada 

mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete 

horas e vinte e sete minutos. Eu, RICARDO PEREIRA DIAS, 

lavrei a presente Ata. 

 

Nelson Gomes dos Santos Filho – Presidente 

 

Ricardo Pereira Dias – Secretária 


