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ATA DA TRIGÉSIMA NONA 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 quatro de maio de dois mil e 
dezoito, às quatorze horas e quarenta e cinco minutos, nas 
dependências do Cefor. Em primeira convocação estiveram 
presentes: Fabiano Peruzzo Schwartz e Ricardo Pereira Dias – 
Presidente e Secretário, respectivamente; os conselheiros 
Antonio Teixeira de Barros, Cristiane Brum Bernardes, 
Maurício Schneider, Nelson Gomes dos Santos Filho, Ricardo 
Chaves de Rezende Martins, e Terezinha Elizabeth da Silva; e 
o discente Cidney Arantes Carrasquel Coelho. O presidente do 
Colegiado, conselheiro Fabiano Peruzzo, colocou em votação a 
ata da última reunião, que foi aprovada por unanimidade. 
EXPEDIENTE: SITUAÇÃO DOS ALUNOS DO MESTRADO (ACOMPANHAMENTO): 
O presidente apresentou aos presentes a situação de todos os 
alunos regulares das turmas de 2015, 2016 e 2017, informando 
a quantidade de horas já computadas de Atividades 
Complementares e os prazos relativos às bancas de 
qualificação e de defesa do Trabalho de Conclusão de Curso - 
TCC. Afirmou que a planilha será encaminhada para todos os 
conselheiros para conhecimento e acompanhamento. REUNIÃO 
SEMESTRAL DOS PROFESSORES DAS DISCIPLINAS SEMINÁRIO DE 
PESQUISA E SEMINÁRIO DE TCC COM OS ORIENTADORES: A pedido do 
conselheiro Leonardo, o presidente apresentou a proposta de 
que seja realizada uma reunião dos docentes das disciplinas 
Seminário de Pesquisa e Seminário de TCC com os respectivos 
orientadores de alunos, visto que docentes apresentaram aos 
alunos algumas percepções que vão de encontro ao trabalho 
desenvolvido pelo aluno em conjunto com o orientador. O 
conselheiro Ricardo Martins manifestou que a divergência é 
salutar e que cabe ao aluno reformular a proposta de modo que 
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alcance a compreensão perante os pares acadêmicos. A 
conselheira Cristiane Brum manifestou que o ponto de 
preocupação é o tempo gasto na elaboração do TCC que 
atualmente é curto. Disse que durante a seleção dos 
candidatos alguns projetos podem não ser aprovados se 
identificados como precários. O conselheiro Antonio afirmou 
que a reunião pode não ser eficaz e lembrou que já foi feita 
proposta anteriormente de se oferecer uma oficina de pesquisa 
aos candidatos ao Mestrado. A conselheira Terezinha concordou 
com a manifestação do conselheiro Ricardo Martins. O 
conselheiro Nelson propôs que o conteúdo dirigido à pesquisa 
deve ser introduzido no primeiro semestre, de forma a 
preparar melhor o aluno. O representante discente afirmou que 
o seu trabalho recebeu avaliação dos professores que 
divergiam em alguns pontos ao conduzido pelo orientador. 
Diante das manifestações o presidente informou que o assunto 
será ainda discutido e uma proposta concreta poderá ser 
submetida à apreciação do Colegiado. O presidente mencionou 
que fará uma reunião com os docentes da disciplina Seminário 
de Pesquisa para início dos trabalhos sobre produtos 
esperados ao final da disciplina Metodologia e os possíveis 
caminhos para alcançá-los. Em seguida o presidente afirmou 
que já foram recebidos 150 pedidos de inscrição de candidatos 
a alunos especiais para o 2º semestre de 2018 e que o 
processo seletivo para ingresso de alunos regulares está na 
fase final e que deverá ser concluído no mês de junho. Na 
sequência o presidente passou a palavra para a conselheira 
Terezinha para se manifestar sobre a apreciação das 
dissertações submetidas para homologação do Colegiado. 
Afirmou que não tem havido conformidade dos TCC com as Normas 
dentre as dissertações entregues. O conselheiro Nelson 
manifestou que não deve ficar a cargo da Coordenação de Pós-
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Graduação a avaliação das dissertações e sugeriu que o Centro 
de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados poderia 
realizar o trabalho com competência ou que, talvez um 
estagiário pudesse realizar o trabalho. O presidente afirmou 
que a Coordenação estudará melhor a questão e apresentará 
propostas que visem à melhoria do processo. Encerrado o 
expediente, o presidente fez a segunda convocação e passou à 
deliberação dos itens da pauta. PAUTA: NOVA REDAÇÃO DO 
REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES: o presidente 
explicou o processo de trabalho na Coordenação de Pós-
Graduação com o registro das Atividades Complementares 
solicitadas pelos alunos e a homologação feita pelo 
coordenador do Programa. Também apresentou nova proposta de 
vinculação da pontuação das Atividades Complementares 
condicionada ao lançamento do Lattes. Postas em votação, 
foram aprovadas por unanimidade. REGIME DE EXERCÍCIOS 
DOMICILIARES: o presidente explicou que alguns alunos 
regulares do Mestrado têm apresentado situações de 
impedimento de frequência às aulas por motivos de saúde. A 
coordenação do Programa elaborou uma proposta que estabelece 
os procedimentos a serem adotados nos casos em questão e 
submeteu a proposta aos presentes. Ficou decidido que a 
proposta será encaminhada a todos para melhor análise e 
recebimento de contribuições. O assunto será discutido em 
reuniões posteriores. HOMOLOGAÇÃO DE PARECER REFERENTE ÀS 
DISSERTAÇÕES DOS ALUNOS LUCIANO HENRIQUE E MARINA BRAGA: a 
conselheira Terezinha apresentou os pareceres elaborados 
sobre as dissertações entregues recomendando a aprovação. 
Colocados em votação, os pareceres foram aprovados por 
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 
encerrada às dezesseis horas e vinte e seis minutos. Eu, 
RICARDO PEREIRA DIAS, lavrei a presente Ata. 
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Fabiano Peruzzo Schwartz – Presidente 

Ricardo Pereira Dias – Secretário 
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