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ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO COLEGIADO DO MESTRADO 

PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, 

TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO (CEFOR) DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, iniciada em quatro de dezembro de dois mil e 

dezessete, às quatorze horas e quarenta e cinco minutos, nas 

dependências do Cefor. PRESENTES: Nelson Gomes dos Santos 

Filho e Ricardo Pereira Dias – Presidente e Secretário, 

respectivamente; e os conselheiros Ana Lúcia Henrique 

Teixeira Gomes, Antonio Teixeira de Barros, Cristiane Brum 

Bernardes, Fabiano Peruzzo Schwartz, João Luiz Pereira 

Marciano, Júlio Roberto de Souza Pinto, Maurício Schneider, 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 o expediente dando posse à nova docente 

colaboradora do Curso de Mestrado Profissional em Poder 

Legislativo, conselheira Ana Lúcia Henrique Teixeira Gomes. 

EXPEDIENTE: Iniciando os informes, o presidente lembrou da 

necessidade de instituição do comitê organizador e da 

definição do tema da IX Jornada de Pesquisa e Extensão, 

prevista para o mês de setembro de 2018, a qual ficará a 

cargo dos docentes da linha 2 do Programa. Lembrou a todos da 

necessidade de participação dos professores no curso MODUS, 

em julho de 2018. Também apresentou dos minicursos ofertados 

pela Fundação Getúlio Vargas no verão de 2018. Na sequência 

lembrou que o conselheiro Antonio Barros está organizando o 

Dossiê para a revista Teoria e Sociedade e está recebendo as 

propostas para submeter à revista. Em seguida informou que, 

em decorrência da parceria com a Universidade Federal de 

Minas Gerais, haverá a participação da Professora Ana Karruz 

na disciplina Avaliação de Políticas Públicas no curso a ser 
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elaborado em parceria com o Tribunal de Contas da União e o 

Senado Federal. Também informou que os Professores Nelson 

Gomes e Fábio Gomes lecionarão uma disciplina naquela 

universidade. Sobre o intercâmbio de palestrantes, a UFMG 

convidou os palestrantes estrangeiros Aníbal Pérez-Liñan (PhD 

University of Notre Dame) e Simone Chambers (University of 

California at Irvine) para virem ao Brasil nos dias 18 e 23 

de março de 2018, respectivamente. O presidente esclareceu 

que com esta oportunidade o Programa poderá fazer intercâmbio 

para trazê-los em eventos específicos. PAUTA: Em seguida o 

presidente apresentou a minuta de proposta de critérios para 

credenciamento e recredenciamento de docentes a ser submetida 

para apreciação e aprovação dos conselheiros. Inicialmente 

foi feita a leitura da proposta e em seguida foi dada a 

palavra aos membros para considerações. A redação do texto 

foi aprovada por unanimidade com as alterações sugeridas. 

Passada a discussão dos itens constantes no anexo com a 

análise dos itens e respectivas pontuações. Foi sugerido pelo 

conselheiro Antonio Barros a manutenção da mesma pontuação 

estabelecida pela Capes para produção intelectual, de 7 

pontos por artigo publicado em revista B1 e 8,5 pontos por 

artigo publicado em revista A2. Também se sugere que seja 

feita a proporção relativa à pontuação da produção técnica. 

Submetida à aprovação, foi aprovada por 6 membros, com 1 

abstenção. A segunda sugestão apresentada foi a alteração da 

pontuação máxima da modalidade Produção Intelectual de 30 

para 40 pontos e da modalidade Orientação de Trabalho de 

Conclusão de Curso de 30 para 20 pontos. Submetida à 

aprovação, foi aprovada por 6 membros, com 1 abstenção. A 

terceira sugestão foi a inclusão de novos itens para os 

Grupos de Pesquisa e Extensão – GPE, bem como a alteração da 
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pontuação. Em votação, foram aprovadas as alterações por 

unanimidade. Quanto ao item referente à Colaboração Técnica 

não houve sugestão de modificação e foi aprovado na forma 

proposta. No último item do anexo referente à Participação em 

Eventos foi sugerido incluir um novo item e acrescentar a 

expressão “com publicação” quando da apresentação de 

trabalhos em eventos científicos. Em votação, foram aprovadas 

as alterações por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a 

reunião foi encerrada às dezessete horas e vinte e nove 

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

 

 

Nelson Gomes dos Santos Filho – Presidente 

 

Ricardo Pereira Dias – Secretário 


