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ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO COLEGIADO DO MESTRADO 
PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, 
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO (CEFOR) DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, iniciada em cinco de abril de dois mil e dezoito, 
às quatorze horas e quarenta e cinco minutos, nas 
dependências do Cefor. PRESENTES: Fabiano Peruzzo Schwartz e 
Ricardo Pereira Dias – Presidente e Secretário, 
respectivamente; os conselheiros Amandino Teixeira Nunes 
Junior, Antonio Teixeira de Barros, Fábio de Barros Correia 
Gomes, Fabiano José Arcadio Sobreira, Leonardo Augusto de 
Andrade Barbosa, Maurício Schneider, Nelson Gomes dos Santos 
Filho, Terezinha Elizabeth da Silva e Valério Augusto Soares 
de Medeiros; e os discentes Cidney Arantes Carrasquel Coelho 
e Fernando José Gonçalves. O presidente do Colegiado, 
conselheiro Fabiano Peruzzo, colocou em votação a ata da 
última reunião, que foi aprovada por unanimidade. O 
presidente iniciou o expediente dando posse ao novo docente 
colaborador do Curso de Mestrado Profissional em Poder 
Legislativo, conselheiro Fabiano José Arcadio Sobreira e aos 
novos representantes discentes Cidney Arantes Carrasquel 
Coelho e Fernando José Gonçalves. Em seguida o presidente 
propôs o início da reunião com a deliberação da pauta. PAUTA: 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES: COMPUTAR ATIVIDADE DE DOCÊNCIA 
RELACIONADA À PESQUISA; APROVAR MODELOS DE SOLICITAÇÃO DE 
ATIVIDADES. O presidente justificou a proposta submetida à 
aprovação, na qual consiste na retirada da expressão “Não 
será considerada a atividade de docência”, do item 1. 
Atividade Profissional, do Anexo II, do Regulamento das 
Atividades Complementares do Curso de Mestrado em Poder 
Legislativo. Submetida à votação, foi aprovada por 
unanimidade. EXPEDIENTE: IX JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO. 
Iniciando os informes, o presidente anunciou que foi feito um 
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convite aos docentes da linha 2 do Programa, contudo os 
representantes da linha alegaram falta de tempo, apesar de se 
mostrarem disponíveis para colaborar. Diante disso, foi feito 
um convite aos representantes da linha 1 e como proposta 
anunciou uma parceria com o Departamento Técnico – DETEC, da 
Câmara dos Deputados, para que possa contribuir na 
organização e realização do evento. Foi passada a palavra 
para o conselheiro Fabiano Sobreira que apresentou uma 
sugestão de temas que podem ser explorados na Jornada. Também 
foi lembrado aos presentes que é possível a participação de 
discentes na organização do evento, inclusive com a 
possibilidade de aproveitamento como atividades 
complementares ao curso de Mestrado. OFÍCIO CIRCULAR Nº 
2/2018-DAV/CAPES, DE 27/2/2018: ENVIO DOS DADOS DOS PROGRAMAS 
DE PÓS-GRADUAÇÃO À PLATAFORMA SUCUPIRA. Na sequência o 
presidente informou que recebeu o ofício da Capes e 
esclareceu aos conselheiros a necessidade de atualização dos 
respectivos currículos Lattes para que as importações das 
produções intelectuais referentes ao ano de 2017 sejam feitas 
e submetidas pelo sistema Sucupira até o dia 11 de abril. 
REUNIÃO DA COORDENAÇÃO COM ALUNOS REGULARES. Dando 
continuidade o presidente informou que foi realizada uma 
reunião com os discentes regulares com a Coordenação do curso 
e passou a palavra os discentes Fernando e Cidney que 
apresentaram suas impressões quanto à reunião. Eles 
manifestaram preocupação com os pequenos prazos de realização 
das bancas de qualificação e defesa do TCC. Como sugestão, 
solicitaram que em próximas reuniões sejam convidados alunos 
egressos para que possam passar a experiência vivida no 
curso. O presidente afirmou que a coordenação fará um 
acompanhamento mais próximo junto aos discentes e 
orientadores. O conselheiro Amandino propôs que o Colegiado 
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fizesse um encaminhamento à diretoria do Cefor de alteração 
do regulamento do curso de mestrado, referente à autonomia da 
banca de qualificação na alteração do prazo mínimo da defesa 
do Trabalho de Conclusão do Curso. O conselheiro Valério 
compartilhou a impressão que teve dos alunos ao final da 
disciplina Seminário de TCC na qual afirmou que, em geral, os 
alunos não se sentem preparados para a banca de qualificação 
prevista para o período imediatamente após o término desta 
disciplina. O presidente sugeriu que os docentes das 
disciplinas Seminário de Pesquisa e Seminários de TCC 
apresentassem um relatório sobre a atuação e comportamento 
dos discentes, para análise da situação. ACOMPANHAMENTO DE 
ALUNOS: E-MAILS INFORMANDO SOBRE PRAZOS E FLUXO DO CURSO. O 
presidente esclareceu que a coordenação está constantemente 
mantendo contato com os alunos para que possa auxiliá-los no 
que for possível. GPES COM VIGÊNCIA EXPIRADA. O presidente 
passou a palavra aos conselheiros Nelson e Terezinha para 
discursarem a respeito do funcionamento e organização dos 
grupos e informar sobre as propostas de alteração da nova 
portaria que foram submetidas para aprovação. DOSSIÊ SOBRE O 
LEGISLATIVO A SER PUBLICADO NA REVISTA TEORIA & SOCIEDADE DA 
UFMG. O presidente solicitou ao conselheiro Antonio Barros 
que explicasse as condições de submissão dos trabalhos para a 
revista. 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. 
 

Fabiano Peruzzo Schwartz – Presidente 

Ricardo Pereira Dias – Secretário 
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ANEXOS 
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