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ATA DA QUADRAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO COLEGIADO DO MESTRADO 
PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, 
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO (CEFOR) DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, iniciada em onze de abril de dois mil e dezenove, 
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; e os conselheiros 
Ana Lúcia Henrique Teixeira Gomes, Antonio Teixeira de 
Barros, Claudia Regina Fonseca Lemos, Renon Pessoa Fonseca, 
Terezinha Elisabeth da Silva e Thiago Gomes Eirão. 
Inicialmente o presidente submeteu a Ata da última reunião 
para aprovação, sendo aprovada por unanimidade, e em seguida 
deu posse aos novos conselheiros Claudia Regina Fonseca 
Lemos, Renon Pessoa Fonseca e Thiago Gomes Eirão. EXPEDIENTE: 
ENVIO COLETA CAPES NO SUCUPIRA: o Presidente informou que o 
Programa de Pós-Graduação prestou todas as informações no 
sistema Sucupira, cumprindo o calendário de submissão. 
ESTRUTURA CURRICULAR (DISCIPLINAS ELETIVAS DE CADA LINHA): 
foi comunicado aos presentes que a Capes avaliará a estrutura 
curricular das linhas de pesquisa, de forma a certificar se 
há conformidade dos trabalhos de conclusão elaborados com a 
linha de pesquisa proposta. Para tanto o Coordenador do 
Programa solicitou que os docentes das linhas fizessem uma 
avaliação e revisão das disciplinas mais adequadas para serem 
ofertadas, ou seja, escolhessem o núcleo de disciplinas 
eletivas de cada linha. O conselheiro Antonio informou que já 
contatou os demais docentes da Linha 3 para que se fizesse 
este estudo. Para a Linha 2 foi proposto que o conselheiro 
Ricardo Martins realizasse coordenação das discussões. Para a 
Linha 1, foi indicado o Prof. Nelson para a coordenação das 
discussões. GRUPO DE ESTUDO DA ESTRUTURA/OBJETIVOS DAS 

Documento assinado por: Ricardo Pereira Dias, Fabiano Peruzzo Schwartz
Selo digital de segurança: 2021-CEYT-OLOX-DJPE-SIVD.



CÂMARA DOS DEPUTADOS 
CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO 
Coordenação de Pós-Graduação 

172 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS: o Presidente solicitou que fosse 
formado um grupo de estudo para avaliar a estrutura 
curricular e os objetivos das disciplinas obrigatórias, 
composto pelos conselheiros Terezinha, Antonio, Thiago, 
Fabiano Sobreira e Valério. DESENVOLVIMENTO DE TEMPLATES DE 
TCC PARA DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS: foi solicitado aos 
conselheiros Terezinha e Thiago que estudassem modelos 
(templates) de TCC, incluindo os tipos de TCC admitidos para 
mestrados profissionais, que seriam incluídos nos planos das 
disciplinas obrigatórias e discutidos com os alunos em sala. 
RESULTADO DAS PESQUISAS DE EGRESSOS: o Presidente apresentou 
o resultado da primeira pesquisa realizada junto aos egressos 
do Curso de Mestrado, esclarecendo que os dados serão 
informados à Capes por meio do envio do Coleta no ano de 
2020. PROCESSO SELETIVO 2019MEST2: o Presidente comunicou que 
32 candidatos se inscreveram para o processo seletivo da 
turma de alunos regulares de 2019. Ressaltou a necessidade de 
modificação do processo seletivo de discentes, de forma que 
os projetos de pesquisa já tenham acolhimento dos possíveis 
orientadores antes de efetuadas as inscrições, a exemplo do 
programa da Escola de Guerra Naval, único mestrado 
profissional em CP/RI com conceito 5 da Capes. Apresentou o 
edital aplicado pela Escola de Guerra Naval no qual descreve 
a forma de divulgação da disponibilidade de docentes para 
orientar os novos alunos aprovados em processo seletivo. Com 
a nova proposta o candidato deverá informar o orientador 
pretendido e apresentar projeto de pesquisa dentro de 
temática proposta por aquele orientador. DISCIPLINA DE 
INVERNO: foi informado que até o momento foram inscritos 21 
candidatos para a disciplina de inverno, intitulada ANÁLISE 
QUALITATIVA APLICADA A ESTUDOS POLÍTICOS, a ser ministrada no 
período de 1 a 5 de julho de 2019. X JORNADA DE PESQUISA E 
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EXTENSÃO: a conselheira Terezinha informou que o cronograma 
da X Jornada já está em andamento e que a estrutura do evento 
está formatada, com o auxílio do comitê organizador composto 
por servidores da Diretoria de Tecnologia da Câmara dos 
Deputados. Também já foi instituído o Comitê Científico do 
evento. As submissões dos trabalhos ocorrerão no período de 
22 de abril a 24 de maio de 2019. As inscrições gerais para 
participação no evento iniciarão no dia 5 de agosto de 2019. 
Também informou que os conselheiros podem propor a criação de 
uma mesa temática para compor a programação do segundo dia do 
evento e que a atuação na X Jornada é considerada como 
produção técnica de trabalho. PAUTA: ITEM 1) HOMOLOGAÇÃO DAS 
DISSERTAÇÕES DOS ALUNOS DANILO, FERNANDO, NAIÇA, MAURÍCIO E 
RODRIGO: foram apresentados e homologados os pareceres 
elaborados pela conselheira Terezinha sobre os Trabalhos de 
Conclusão de Curso dos alunos Danilo, Fernando, Naiça, 
Maurício e Rodrigo. O Presidente afirmou que a Coordenação do 
Programa emitirá uma declaração de Laudo Técnico pelo 
trabalho realizado referente à análise e elaboração de 
pareceres sobre os Trabalhos de Conclusão de Curso dos alunos 
do Mestrado. Submetido o parecer à aprovação, foi aprovado 
por unanimidade. ITEM 2 – REVISÃO DO REGULAMENTO DE 
CREDENCIMENTO E ENQUADRAMENTO DE DOCENTES: foi apresentada a 
proposta de nova redação para os artigos segundo e terceiro 
do Regulamento de Credenciamento e Enquadramento de docentes. 
Submetida à votação, foi aprovada por unanimidade. ITEM 3 – 
PROPOSIÇÃO DA LINHA 4: CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO 
PODER LEGISLATIVO:  o presidente apresentou proposição para a 
criação da quarta linha de pesquisa do programa na área de 
Ciência, Tecnologia e Inovação no Poder Legislativo, 
justificada pelo crescente interesse de alunos e docentes na 
temática proposta. A proposta foi discutida entre os 
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presentes e será matéria de novas reflexões sobre o assunto. 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 
dezesseis horas e cinquenta e seis minutos. Eu, RICARDO 
PEREIRA DIAS, lavrei a presente Ata. 
 
 

Fabiano Peruzzo Schwartz – Presidente 

Ricardo Pereira Dias – Secretário 
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