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ATA DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA 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 sete de setembro de dois mil e 
dezoito, às quatorze horas e trinta e seis minutos, nas 
dependências do Cefor. Em primeira convocação estiveram 
presentes: Fabiano Peruzzo Schwartz e Ricardo Pereira Dias – 
Presidente e Secretário, respectivamente; os conselheiros 
Amandino Teixeira Nunes Junior, André Rehbein Sathler 
Guimarães, Antonio Teixeira de Barros, Cidney Arantes 
Carrasquel Coelho, Cristiane Brum Bernardes, Fábio de Barros 
Correia Gomes, Nelson Gomes dos Santos Filho, Ricardo Chaves 
de Rezende Martins, Terezinha Elisabeth da Silva e Valério 
Augusto Soares de Medeiros. 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: o Presidente fez a 
explanação de um panorama da situação dos alunos da turma de 
2016MEST2 e mostrando a preocupação de que 4 alunos não 
integralizaram as 90 horas de atividades complementares, 
condição necessária para que a defesa final do TCC seja 
realizada. Lembrou que a Coordenação encaminhou mensagem 
nesta semana para os discentes e orientadores que se 
encontram nesta situação. PROCESSO SELETIVO PARA DOCENTES 
COLABORADORES: o Presidente comunicou que o edital para a 
seleção de docentes colaboradores está em fase de elaboração 
e que o processo seletivo acontecerá ainda neste ano, com uma 
vaga para cada linha de pesquisa. PLANEJAMENTO ANUAL DE 
DISCIPLINAS PARA 2019: Feita a apresentação do planejamento 
de oferta das disciplinas aos presentes, foram definidas as 
participações dos docentes. Feita apenas uma ressalva de que, 
caso haja a oferta de uma disciplina optativa da linha 1, 
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poderá utilizar o lugar da nova disciplina proposta pela 
docente Giovana Perlin, Educação e Participação Políticas, no 
primeiro período de 2019. ENVIO DOS PLANOS DE CURSO DAS 
DISCIPLINAS: o Presidente solicitou aos docentes que 
lecionarão no próximo ano que enviem os planos de curso das 
disciplinas com a indicação da carga horária individual de 
docência. Para o caso de nova disciplina o plano de curso 
deverá ser submetido a um conselheiro para emitir um parecer 
sobre a proposta e deverá ser homologado pelo Colegiado. 
PAUTA: ITEM 1) HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DE GPEs no DGP do 
CNPq: O Presidente apresentou o quadro de inscrições de GPEs 
no Diretório de Grupos de Pesquisa – DGP do CNPq. Foram 
apresentados os grupos já inscritos e a proposta de inclusão 
de 4 novos grupos, totalizando 8 grupos. A proposta foi 
aprovada por unanimidade. ITEM 2) HOMOLOGAÇÃO DAS 
DISSERTAÇÕES DAS ALUNAS MAÍSA E THAMARA: O Presidente passou 
a palavra para a conselheira Teresinha que apresentou 
inicialmente o parecer do TCC da aluna Thamara Dutra com a 
recomendação de homologação. O parecer foi aprovado. Em 
seguida apresentou o parecer do TCC da aluna Maísa informando 
que o trabalho possui inconformidades com as regras da ABNT e 
que devem ser corrigidas antes de sua homologação. O parecer 
foi recomendado pela não homologação. O conselheiro Ricardo 
Martins, orientador da aluna, afirmou que o trabalho final 
após a realização da banca não foi submetido a ele para 
validação, antes da entrega para a Secretaria Acadêmica. O 
Presidente sugeriu que fosse discutida a adequação do 
processo de depósito da dissertação e encaminhou proposta 
para votação. Após uma discussão pelos conselheiros, optou-se 
por estabelecer que, após a aprovação da banca, a Coordenação 
do Programa encaminhará as instruções de entrega do TCC para 
o discente. Nestas instruções constará a passo obrigatório de 
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submissão do TCC novamente ao orientador para validação. Após 
este passo o orientador informará à Coordenação que o TCC foi 
finalizado. Também se definiu que a data da conclusão do 
curso será a da defesa. A entrega do diploma só será feita 
após o aval do orientador e a homologação do TCC pelo 
Colegiado. A proposta foi aprovada pelo Colegiado. ITEM 3) 
QUANTITATIVO DE VAGAS PARA PROCESSO SELETIVO DISCENTE: O 
presidente fez uma explanação das justificativas que levaram 
à apresentação da proposta de redução das vagas a serem 
ofertadas nos próximos processos seletivos para o curso de 
Mestrado, de 21 para 15 vagas, sendo 5 vagas para cada linha 
de pesquisa. A conselheira Teresinha sugeriu que houvesse um 
refinamento das linhas temáticas a serem aceitas no processo 
seletivo. O conselheiro Ricardo Martins lembrou demonstrou 
preocupação de que a redução do número de vagas poderá 
demonstrar um enfraquecimento do Programa. O representante 
discente Cidney acompanhou a preocupação de que a redução do 
número de vagas poderá repercutir negativamente. O 
conselheiro André sugeriu que se limitasse a distribuição em 
3 orientandos por orientador, sem que haja a redução do 
número de vagas. Colocada em votação a proposta de redução de 
vagas não foi aprovada e foi estabelecido que a coordenação 
irá encaminhar aos docentes solicitação de revisão das 
temáticas a serem sugeridas para o processo seletivo da 
próxima turma. ITEM 4) HOMOLOGAÇÃO DA “APROVAÇÃO DOS 
DISCENTES ESCOLHIDOS PARA A ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO”: 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 docente. Submetido o 
quadro de distribuição para aprovação, a proposta foi 
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homologada pelos presentes. Por fim, o Presidente sugeriu a 
inclusão de etapa que pontue no processo seletivo de 
discentes, em caráter classificatório, a aprovação em 
disciplina na condição de aluno especial. A proposta foi 
aprovada por unanimidade dos conselheiros. Nada mais havendo 
a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e 
cinquenta e dois minutos. Eu, RICARDO PEREIRA DIAS, lavrei a 
presente Ata. 
 
 

Fabiano Peruzzo Schwartz – Presidente 

Ricardo Pereira Dias – Secretário
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