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ATA DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO COLEGIADO DO MESTRADO 
PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, 
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO (CEFOR) DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, iniciada em primeiro de novembro de dois mil e 
dezoito, às quatorze horas e trinta e sete minutos, nas 
dependências do Cefor. Em primeira convocação estiveram 
presentes: Fabiano Peruzzo Schwartz e Ricardo Pereira Dias – 
Presidente e Secretário, respectivamente; os conselheiros Ana 
Lúcia Henrique Teixeira Gomes, Antonio Teixeira de Barros, 
Fábio de Barros Correia Gomes, Maurício Schneider, Ricardo 
Chaves de Rezende Martins e Terezinha Elisabeth da Silva. O 
presidente do Colegiado, conselheiro Fabiano Peruzzo, colocou 
em votação a ata da última reunião, que foi aprovada por 
unanimidade. EXPEDIENTE: PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO 
SELETIVO DO MESTRADO: O presidente anunciou que já está 
publicado o edital de abertura do processo seletivo para 
alunos regulares do Mestrado (ano 2019), cujas inscrições 
iniciam em 4 de fevereiro até o dia 11 de março de 2019. 
INÍCIO DO PROCESSO SELETIVO PARA ALUNO ESPECIAL DO MESTRADO: 
Também anunciou que no período de 5 a 19 de novembro de 2019 
a coordenação estará recebendo as inscrições dos candidatos 
às vagas de alunos especiais do Mestrado. PLANO DE CURSO DAS 
DISCIPLINAS PARA 2019: O presidente informou que todos os 
planos de cursos das disciplinas a serem oferecidas no 
primeiro semestre de 2019 já estão disponíveis na página da 
pós-graduação para consulta. ELABORAÇÃO DE TCCs EM DIFERENTES 
FORMATOS NA DISCIPLINA SEMINÁRIO DE TCC: O presidente passou 
a palavra para o conselheiro Antonio, docente da disciplina 
Seminário de TCC, para fazer uma explanação sobre os 
trabalhos que estão sendo elaborados em sua disciplina. O 
docente informou que existem 7 discentes que estão elaborando 
o trabalho de conclusão de curso em formato diferenciado da 
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dissertação que podem vir a se tornar “estudos de caso”. 
Entretanto, ponderou que se deve ter uma concordância do 
orientador para a concretização do trabalho. A proposta é que 
novos formatos possam contribuir para a adequação dos 
critérios exigidos pela Capes para justificar a designação de 
Mestrado Profissional. CURSOS DE INVERNO EM PARCERIA COM 
OUTRAS IES: na sequência o Presidente leu um relatório 
elaborado pela conselheira Cristiane sobre a oferta de cursos 
de inverno em parceria com outras IES, em vista de sua 
participação em julho passado na Universidade Federal de 
Minas Gerais. A proposta é que sejam realizadas ações de 
colaboração com outras IES sem a necessidade de acordos de 
cooperação formais, com vistas ao estabelecimento de 
parcerias para compartilhamento de conhecimentos e 
experiências entre os docentes e discentes (vinculados ao 
programa) de cada instituição para participar das atividades 
acadêmicas na instituição parceira. Dessa forma, cada 
instituição garantiria todas as condições para a realização 
do feito. COMPETÊNCIAS DO ORIENTADOR (ART. 16, AM Nº54/2015): 
em seguida, o presidente solicitou atenção dos docentes que 
atuam como orientadores de TCC, ao que está disposto no 
Regulamento do Curso de Mestrado, A.M. nº54/2015, no qual o 
orientador deve comunicar o andamento da atividade de 
orientação. O conselheiro Ricardo sugeriu que seja feito o 
mesmo procedimento utilizado nos cursos de especialização, 
cujo processo tem sido efetivo e tem colaborado nos 
resultados finais. O conselheiro Antonio sugeriu que tal 
procedimento seja instituído na disciplina Seminário de TCC e 
solicitou que a Coordenação do Programa compartilhe com os 
docentes da disciplina o formulário de “avaliação semafórica” 
utilizado para que possa ser aplicado. RELATÓRIO DE 
AUTOAVALIAÇÃO SOBRE TEMÁTICAS DOS TCCs: o Presidente 
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apresentou o relatório de autoavaliação, elaborado pela 
equipe técnica do Programa de Pós-Graduação, sobre as 
temáticas abordadas nos TCCs elaborados pelos alunos 
regulares que ingressaram a partir de 2013 até o mês de 
setembro de 2018. Lembrou que a partir da realização deste 
trabalho a Coordenação pôde identificar alguns caminhos a 
serem aperfeiçoados e anunciou que foram estabelecidos alguns 
processos, dentre eles, a implantação de um cadastro a ser 
preenchido pelo orientador no momento do agendamento da banca 
de qualificação, onde será(ão) informadas as áreas temáticas 
que estão contempladas no trabalho do discente. NOVO 
FORMULÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DE TCC: o Presidente convidou o 
servidor Ricardo Senna para apresentar o novo formulário de 
classificação do TCC em temáticas, a ser preenchido no ato de 
agendamento das bancas de qualificação dos alunos, cujas 
informações irão subsidiar a autoavaliação a ser feita pelo 
programa. NOVO PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE 
DISCIPLINA: na sequência o servidor Ricardo Senna apresentou 
o novo procedimento de avaliação das disciplinas, com a 
implantação do formulário eletrônico cujo link será 
disponibilizado pela Coordenação ao docente, para que o 
docente possa solicitar aos discentes o preenchimento no 
momento mais adequado da aula, a critério do professor. O 
conselheiro Antonio sugeriu que seja compartilhado ao 
representante de turma para que possa compartilhar o link por 
meio do WhatsApp. PAUTA: ITEM 1) HOMOLOGAÇÃO DAS DISSERTAÇÕES 
DOS ALUNOS CASSIANO E MAÍSA: O Presidente passou a palavra 
para a conselheira Teresinha que elaborou os pareceres do TCC 
dos alunos Maísa Martins de Toledo Nassar de Oliveira e 
Cassiano Luiz Crespo Alves Negrão, com a recomendação de 
homologação. Os pareceres foram aprovados. ITEM 2) PARECER 
SOBRE A NOVA DISCIPLINA EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POLÍTICAS: O 
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Presidente concedeu a palavra ao conselheiro Ricardo Martins, 
que apresentou o parecer feito sobre a nova disciplina 
Educação e Participação Políticas. Feitas as ponderações 
recomendou a sua aprovação. A proposta foi aprovada por 
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 
encerrada às dezesseis horas e três minutos. Eu, RICARDO 
PEREIRA DIAS, lavrei a presente Ata. 
 
 

Fabiano Peruzzo Schwartz – Presidente 

Ricardo Pereira Dias – Secretário
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