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ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO COLEGIADO DO MESTRADO 
PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, 
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO (CEFOR) DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, iniciada em trinta de agosto de dois mil e 
dezoito, às quatorze horas e trinta e oito 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, Fábio 
de Barros Correia Gomes, Júlio Roberto de Souza Pinto, 
Maurício Schneider e Myrian Violeta Cavalhero. O presidente 
do Colegiado, conselheiro Fabiano Peruzzo, colocou em votação 
a ata da última reunião, que foi aprovada por unanimidade. 
EXPEDIENTE: APRESENTAÇÃO E POSSE DOS NOVOS REPRESENTANTES DO 
CORPO DISCENTE: O presidente informou que as alunas Ginny 
Carla de Morais de Carvalho e Myrian Violeta Cavalhero foram 
eleitas pelo corpo discente e, assim, deu posse à discente 
Myrian Cavalhero presente à reunião. SITUAÇÃO DOS ALUNOS DO 
MESTRADO: o presidente fez a explanação de um panorama da 
situação dos alunos mestrandos e lembrou que a coordenação 
tem convidado os discentes para reuniões, tem enviado 
mensagens aos discentes e orientadores comunicando sobre a 
situação de cada mestrando. Também lembrou que a partir do 
encerramento da turma 2015MEST2, todos os atuais alunos 
regulares estão regidos pelo Regimento do Curso de Mestrado 
Profissional em Poder Legislativo aprovado pelo Ato da Mesa 
n. 54 de 17 de setembro de 2015. QUADRO DE ORIENTAÇÕES POR 
DOCENTE: o presidente apresentou o quantitativo de 
orientações por docentes e afirmou a necessidade de se 
realizar essa atividade pelo menos uma vez no ano e que se 
tenha um equilíbrio na distribuição entre os docentes de 
forma que não haja uma concentração de indicações por 
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docente. COMUNICADO SOBRE AS NOVAS DIRETRIZES DA CAPES PARA O 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE CURSOS STRICTO SENSU E SOBRE OS 
GRUPOS DE TRABALHO CONSTITUÍDOS PARA A APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSTAS: o Presidente informou que participou de reunião na 
CAPES no mês de julho e da Reunião dos Coordenadores de CP/RI 
em agosto, no encontro da ABCP, nos quais foram discutidos os 
caminhos que orientarão a revisão do sistema de avaliação 
quadrienal de cursos stricto sensu e salientou que a 
instituição está aberta para o recebimento de sugestões para 
a construção de propostas, especialmente os cursos de 
mestrados profissionais. Para tanto, sugeriu a criação de 
grupos de trabalho compostos pelos coordenadores para a 
elaboração dessas propostas. PLANEJAMENTO DA OFERTA DE 
DISCIPLINAS PARA O ANO DE 2019: o Presidente afirmou que foi 
enviado comunicado aos docentes para que apresentem propostas 
de oferta de disciplinas para os dois períodos do ano de 
2019, de forma a planejar e elaborar os calendários das 
disciplinas. Também comentou que, diante da perspectiva de 
inclusão do componente de autoavaliação nos critérios da 
CAPES, precisaremos, em breve, pensar a oferta de disciplinas 
com base no alcance de metas a serem definidas pelo próprio 
Programa. PROCESSO SELETIVO PARA DOCENTES COLABORADORES: O 
Presidente solicitou à Coordenação de Recrutamento e Seleção 
a elaboração do edital para abertura de processo seletivo 
para docentes colaboradores com finalização ainda no ano de 
2019. DEFINIÇÃO DE REGRAS/ORIENTAÇÕES PARA A FORMULAÇÃO DE 
TCC’S NOS DEMAIS FORMATOS PERMITIDOS PELA CAPES, DIFERENTES 
DA DISSERTAÇÃO: Durante a reunião ocorrida em agosto na 
Capes, o Presidente comentou que foi debatida a questão de 
que cursos de mestrado profissional estão produzindo TCCs 
somente no formato de dissertação (característica peculiar 
aos mestrados acadêmicos), havendo um descompasso com a 
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natureza “profissional” dos programas. Nesse sentido, o 
Presidente solicitou à Seção de Apoio à Pesquisa da 
Coordenação que realizasse levantamento sobre os tipos de 
TCCs previstos no Regimento do Programa e nas normas da 
Capes, ação que resultou na produção do Guia de TCCs 
elaborado com o intuito de se iniciar a discussão e de 
coletar sugestões do corpo docente para a construção desse 
documento. A conselheira Cristiane apresentou algumas 
preocupações quanto a alguns tipos de trabalhos, 
especialmente produção de mídias e artigos científicos. O 
conselheiro Julio também teceu análise sob o aspecto jurídico 
do guia proposto, ressaltando que os discentes têm o direito 
de apresentar TCCs nos formatos previstos, o que dependeria 
apenas de condições materiais para a realização. O Presidente 
solicitou que os conselheiros estudem a proposta e relatem as 
considerações para serem discutidas em reuniões futuras. O 
Presidente afirmou que as propostas de TCCs devem ser 
discutidas nas próximas reuniões e conta com a colaboração de 
todos os conselheiros. PAUTA: ITEM 1) PROCESSO SELETIVO DE 
DISCENTES – OFERTA DE VAGAS POR ORIENTADOR: passando ao 
primeiro item da pauta o Presidente expos que estamos 
perdendo a capacidade de acolher os alunos entrantes a cada 
ano no que diz respeito a disponibilidade dos docentes para 
orientar. Lembrou que esse é um critério importante na 
avaliação quadrienal e que é necessária uma distribuição 
uniforme de orientados por orientadores. Diante disso, 
apresentou proposta na qual a quantidade de vagas a cada 
processo seletivo seria determinada pela manifestação de cada 
docente sobre a quantidade de alunos que estaria disposto a 
receber como orientador no próximo ano, e sobre quais temas 
estaria aberto para orientar. Dessa forma, por exemplo, se 
sete docentes manifestassem a intenção de receber dois 
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alunos, apenas 14 vagas seriam abertas e o edital focaria nas 
temáticas apresentadas por esses professores. A conselheira 
Cristiane manifestou a preocupação de que a proposta possa 
desestimular a participação de candidatos. O conselheiro 
Julio apontou questões de ordem jurídica que poderiam 
levantar dúvidas sobre a idoneidade do processo seletivo. 
Diante disso, o conselheiro Antonio apresentou proposta 
substitutiva para reduzir a oferta de vagas. Diante da 
discussão, a proposta de vagas por orientador não foi aceita. 
Foi modificado o teor e nova proposta será encaminhada para 
discussão na próxima reunião, com a finalidade de definir a 
quantidade de vagas para o processo seletivo discente 2019 
com a indicação de redução do número de vagas. ITEM 2) 
INCLUSÃO, NAS REGRAS DE CREDENCIAMENTO/DESCREDENCIAMENTO DE 
PROFESSORES DE MESTRADO, DE PONTUAÇÃO REFERENTE À 
PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE PROCESSOS SELETIVOS (DOCENTES E 
DISCENTES DO MESTRADO): o Presidente apresentou proposta de 
inclusão de item, nas regras de credenciamento/enquadramento 
de docentes, que pontue a participação em bancas de processo 
seletivo para discente ou docente. O Colegiado acatou a 
proposta e a Coordenação vai encaminhar o texto modificado 
para o conhecimento de todos. Também foi solicitada pela 
conselheira Cristiane a inclusão de participação em comitês 
científicos de congressos, dentre outros. Contudo, foi 
observado que tais critérios já estão contemplados nas 
regras. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada 
às dezesseis horas e quarenta e sete 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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