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

185 

ATA DA QUADRAGÉSIMA 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 dois de agosto de dois mil e dezenove, às 
quatorze horas e quarenta e oito minutos, nas dependências do 
Cefor. Em primeira convocação estiveram presentes: Fabiano 
Peruzzo Schwartz e Ricardo Pereira Dias – Presidente e 
Secretário, respectivamente; e os conselheiros André Rehbein 
Sathler Guimarães, Antonio Teixeira de Barros, Cristiano Ferri 
Soares Faria, Diego de Oliveira Machado (discente), Fábio de 
Barros Correia Gomes, Giovana Dal Bianco Perlin, João Luiz 
Pereira Marciano, Maurício Schneider, Ricardo de João Braga, 
Roberta Cristina Passos Gonçalves (discente), Rodrigo King Lon 
Chia (discente) e Thiago Gomes Eirão. O Presidente abriu a 
reunião dando boas vindas aos novos representantes de turma 
Diego, Rodrigo e Roberta e os apresentou aos conselheiros 
presentes. O Presidente submeteu a ata da última reunião para 
aprovação, sendo aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: OFERTA 
DE DISCIPLINAS PARA 1º E 2º SEMESTRE DE 2020: o Presidente 
anunciou que a coordenação do Programa já disponibilizou os 
links dos calendários das aulas para o ano de 2020 no qual os 
docentes poderão indicar as disciplinas a serem oferecidas, de 
acordo com o quadro de eletivas por linha aprovado pelo 
Colegiado. REGIMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO: o Presidente explicou 
aos conselheiros a proposta de mudança do atual Regimento do 
Programa que foi encaminhada para a apreciação das instâncias 
superiores da Casa. Tal proposta, se aprovada, dará mais 
autonomia ao Programa de Pós-Graduação para decidir sobre os 
assuntos acadêmicos (GPEs, regulamentação dos cursos lato e 
stricto sensu, etc), diminuindo a necessidade de longas 
tramitações pelos diversos órgãos da Casa. O Presidente 
convidou os interessados no conteúdo da proposta a passarem na 
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Coordenação para uma exposição detalhada. PAUTA: ITEM 1) 
APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DO NOVO PLANO DE CURSO DA DISCIPLINA 
SEMINÁRIO DE PESQUISA: o Presidente anunciou que um grupo 
constituído pelos conselheiros Antonio, Terezinha e Thiago 
realizou estudos sobre o plano de curso da disciplina 
Seminário de Pesquisa e passou a palavra ao conselheiro Thiago 
para fazer a explanação da proposta. Os conselheiros Fábio, 
Maurício e Giovana, levantaram dúvidas a respeito da eficácia 
da proposta. O conselheiro André manifestou que a proposta 
poderá ajudar, porém considera que um reajustamento dos três 
Seminários (em Poder Legislativo, em Pesquisa e de Trabalho de 
Conclusão de Curso) seja necessário. O conselheiro Cristiano 
também manifestou que um melhor ajuste nas disciplinas 
obrigatórias deva ser considerado. O conselheiro Ricardo 
Martins salientou a importância da preparação dada aos alunos 
ao participar dos seminários, o que auxilia muito a atividade 
de orientação. O Presidente sugeriu que fosse acrescentado ao 
plano de curso dois pontos de controle a serem feitos pelos 
orientadores, ou seja, os orientadores deverão dar visto em 
duas das entregas previstas, uma no meio e outra no fim do 
período, de forma a incluir a participação dos orientadores no 
processo. O Presidente colocou a proposta em votação, tendo 
sido aprovada por unanimidade pelos conselheiros. ITEM 2 – 
HOMOLOGAÇÃO DAS DISCIPLINAS ELETIVAS DA LINHA 2: O Presidente 
apresentou para homologação a proposta das disciplinas 
eletivas que foram indicadas pelos conselheiros da Linha 2. O 
conselheiro Ricardo Martins explicou a proposta de fusão das 
disciplinas Institucionalismo e Parlamento: Teorias e Estudos 
Atuais com a disciplina Teoria Política Aplicada ao 

Legislativo. O conselheiro Ricardo Braga ressaltou que a fusão 
dependerá da abordagem que será feita pelas disciplinas, que, 
dependendo do caso, poderá inviabilizar a fusão. Também 
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salientou que a oferta de muitas disciplinas pode demonstrar 
uma fragilidade. O representante discente Rodrigo questionou 
se há um limite mínimo ou máximo de disciplinas. O Coordenador 
respondeu que não há limite, mas que deve haver previsão de 
oferta, no quadriênio, das disciplinas relacionadas. O 
conselheiro Ricardo Martins salientou que a inserção de 
Tópicos Especiais em Processos Políticos poderá ser uma 
disciplina em potencial na linha e apresentou a proposta de 
considerar a disciplina Institucionalismo e Parlamento como 
conteúdo a ser oferecido, eventualmente, como Tópicos 

Especiais em Processos Políticos.  Colocada em votação, essa 
proposta foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi 
apreciada a proposta de inclusão, na lista, das disciplinas 
“Gênero, Poder e Representação Política”, “Legislativo e 

Avaliação de Políticas Públicas” e “Teorias da Democracia e 
Representação”. Colocada em votação, a proposta foi aprovada 
por unanimidade. A lista de disciplinas eletivas da Linha 2 
ficou fechada da seguinte forma: 
1) Legislativo e Representação Parlamentar 

2) Organização e Processos Legislativos Comparados 

3) Teoria Política Aplicada ao Legislativo  

4) Direito e Parlamento 

5) Gênero, Poder e Representação Política 

6) Legislativo e Avaliação de Políticas Públicas 

7) Teorias da Democracia e Representação 

8) Tópicos Especiais em Processos Políticos do Poder 

Legislativo para oferta de conteúdos equivalentes a “Políticas 
Públicas e Agenda Legislativa”, “Educação e Participação 
Políticas”, “Institucionalismo e Parlamento: Teorias e Estudos 
Atuais”, entre outros). 
ITEM 3 – CRITÉRIOS SOBRE PROCESSO SELETIVO DISCENTE: O 
Presidente apresentou as razões que justificam a proposição de 
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novo modelo de processo seletivo para discentes: (1) o 
Programa tem oferecido quantidades iguais de vagas (sete) para 
cada linha de pesquisa, contudo, após a aprovação dos 
candidatos, alguns professores se declaram indisponíveis para 
orientar por questões pessoais ou profissionais, ou por falta 
de identidade com os projetos dos alunos; (2) os candidatos 
apresentam projetos com baixo nível de maturidade, com o 
intuito principal de serem admitidos no Mestrado, para logo 
então mudar de tema e até de linha; (3) a mudança de linha 
pode representar situação injusta, na medida em que um aluno 
aprovado em linha de menor concorrência seja acolhido por 
outra de maior concorrência; (4) no último processo seletivo 
foram preenchidas somente 12 das 21 vagas abertas, o que se 
deveu, em boa parte, à qualidade insuficiente dos projetos de 
pesquisa apresentados. O Presidente esclareceu que 
instituições como a Escola de Guerra Naval (Mestrado 
Profissional CP/RI conceito 5) e a UnB abrem vagas vinculadas 
aos professores disponíveis para orientação no período, com 
temáticas alinhadas a expertise desses professores, e que isso 
é visto como boa prática. O Presidente mencionou que o 
assessor da Diretoria-Geral, Fábio Rodrigues Pereira, se 
dispôs a participar de reunião específica com os professores, 
com vistas a estabelecer, conjuntamente, diretrizes de 
pesquisa alinhadas a expectativas da Instituição e à reforma 
administrativa em curso. O conselheiro Ricardo Braga apontou 
que os processos seletivos e a estruturação das disciplinas 
devem ser convergentes, tendo a visão para fora e atendendo 
aos anseios da Instituição. O conselheiro Ricardo Martins 
afirmou que quer estudar a proposta, pois imagina que poderá 
haver risco de “personalização” das vagas, ferindo o princípio 
da livre oferta. O conselheiro André concorda com a proposta 
do professor “lançar” a vaga porque aproxima o candidato dos 

Documento assinado por: Ricardo Pereira Dias, Fabiano Peruzzo Schwartz
Selo digital de segurança: 2021-RPQK-ERJY-ZQWI-OWXL.



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

189 

“futuros” orientadores e também sugere estabelecer o critério 
de atribuir maior peso, na prova escrita, para as questões 
respectivas à linha de pesquisa para a qual o candidato 
concorre. Foi deliberado que os professores construirão de 
forma colaborativa, no prazo de duas semanas, uma proposta 
preliminar para o processo seletivo, a fim de ser discutida em 
reunião específica com a presença do assessor Fábio Pereira. 
ITEM 4 – HOMOLOGAÇÃO DOS TCCs DOS ALUNOS CIDNEY, CAIO, CÁSSIA, 
LÍVIA E VANILDO: O Presidente apresentou os pareceres de 
homologação dos TCCs dos alunos Cidney, Caio, Cássia, Lívia e 
Vanildo, concluintes do Mestrado, que foram submetidos para 
aprovação. Colocados em votação foram aprovados por 
unanimidade pelos conselheiros. Nada mais havendo a tratar, a 
reunião foi encerrada às dezesseis horas e quarenta e dois 
minutos. Eu, RICARDO PEREIRA DIAS, lavrei a presente Ata. 
 
 

Fabiano Peruzzo Schwartz – Presidente 

Ricardo Pereira Dias – Secretário
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