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ATA DA QUINQUAGÉSIMA REUNIÃO DO COLEGIADO DO MESTRADO 
PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, 
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO (CEFOR) DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, iniciada em vinte seis de setembro de dois mil e 
dezenove, às quatorze horas e quarenta e seis minutos, nas 
dependências do Cefor. Em primeira convocação estiveram 
presentes: Fabiano Peruzzo Schwartz e Ricardo Pereira Dias – 
Presidente e Secretário, respectivamente; e os conselheiros 
Antonio Teixeira de Barros, Claudia Regina Fonseca Lemos, 
Cristiano Ferri Soares Faria, Diego de Oliveira Machado 
(discente), Fábio de Barros Correia Gomes, Ricardo Chaves de 
Rezende Martins, Roberta Cristina Passos Gonçalves 
(discente), Rodrigo King Lon Chia (discente) e Thiago Gomes 
Eirão. O Presidente abriu a reunião submetendo a ata da 
última reunião para aprovação, sendo aprovada por 
unanimidade. EXPEDIENTE: O Presidente comunicou que recebeu 
solicitação do conselheiro Fabiano Sobreira para seu 
reenquadramento como colaborador. Comunicou que a solicitação 
foi atendida e que, por consequência, o conselheiro Ricardo 
de João Braga, docente com melhor pontuação dentre os 
colaboradores, ingressou na categoria docente permanente. 
Passando ao próximo comunicado, o presidente apresentou o 
quadro de distribuição de orientações da turma 2019MEST2, 
esclarecendo que o período da matrícula está estabelecido de 
30 de setembro a 4 de outubro de 2019. O Presidente também 
esclareceu que o Programa de Pós-Graduação está elaborando 
proposta de unificação dos currículos dos cursos lato e 
stricto sensu de forma que alunos que tenham cursado 360 
horas em disciplinas do Mestrado tenham direito a certificado 
de Especialista em Poder Legislativo. Após os comunicados o 
presidente passou para a apreciação dos itens da pauta. 
PAUTA: ITEM 1) HOMOLOGAÇÃO DA OFERTA DE DISCIPLINAS PARA 1º E 
2º SEMESTRE DE 2020: o Presidente apresentou os calendários 
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das aulas para o ano de 2020 no qual os docentes indicaram as 
disciplinas a serem oferecidas, de acordo com o quadro de 
eletivas por linha aprovado pelo Colegiado. O Presidente 
colocou a proposta em votação, tendo sido aprovada por 
unanimidade pelos conselheiros. ITEM 2) SOLICITAÇÃO DE ALUNOS 
DA DISCIPLINA SEMINÁRIO DE TCC PARA CRIAÇÃO DE INCENTIVO: o 
Presidente apresentou a solicitação feita pelos discentes 
Lília Ribeiro Fernandes e Paulo Roberto Simão Bijos, na qual 
reivindicaram  a dispensa da presença às aulas da disciplina 
Seminário de TCC para alunos que tenham logrado êxito na 
qualificação no TCC, mediante contrapartida de, em data a ser 
acordada com o professor da disciplina, esses alunos 
apresentarem versão atualizada da dissertação que comprove 
evolução do trabalho decorrente das orientações passadas 
diretamente ao aluno durante a Banca de Qualificação. O 
conselheiro Antonio informou que os alunos o procuraram para 
apresentar a proposta e afirmou que concorda com a ideia e 
sugere a aprovação da proposta. O conselheiro Thiago 
apresentou a preocupação de que a proposta poderá “esvaziar” 
a turma, o que foi contestado pelo professor Antonio, visto 
que o número de casos é bem pequeno. A proposta foi colocada 
em votação, sendo aprovada por unanimidade. Em vista disso o 
Presidente afirmou que solicitará ao corpo técnico-
administrativo do Programa de Pós-Graduação que seja 
estabelecido procedimento interno com as definições do modus 
operandi, de forma que a ausência na disciplina Seminário de 
TCC do aluno já qualificado possa ser considerada justificada 
para fins exclusivo de atualização da dissertação, conforme 
recomendações da Banca de Qualificação, condicionada à 
concordância dos professores titulares da disciplina, do 
orientador e do chefe imediato. ITEM 3) CONSOLIDAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO DOS CRITÉRIOS DO PROCESSO SELETIVO DOS DISCENTES 
PARA 2020: inicialmente o Presidente fez uma contextualização 
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dos processos seletivos anteriores realizados no Programa, 
frente às diretrizes de avaliação da CAPES e à reforma 
administrativa em andamento na Câmara dos Deputados. Informou 
que após consulta por e-mail a todos os conselheiros sobre 
critérios a serem estabelecidos para o processo seletivo dos 
discentes para 2020, a Coordenação elaborou três propostas 
(ver Anexo I) que foram apresentadas e discutidas quanto a 
prós e contras. O conselheiro Ricardo Martins manifestou a 
preocupação do baixo quórum de presentes à reunião para 
aprovação de matéria que considera de grande importância. 
Porém manifestou a sua preferência pela 3ª opção, tendo sido 
acompanhado pela conselheira Claudia. O representante 
discente Diego propôs uma 4ª opção em que a análise do pré-
projeto seja feita no início do processo seletivo, com 
caráter eliminatório. Também questionou a proposta 1 quanto 
ao fato de um projeto ser considerado adequado no início do 
processo e, posteriormente, ser reprovado na fase de análise 
do pré-projeto. Diego manifestou ser favorável à 3ª opção, 
sendo acompanhado pelo representante discente Rodrigo. A 
representante discente Roberta manifestou-se pela 1ª opção. O 
conselheiro Antonio optou pela 2ª, da forma como apresentada. 
O Presidente sugeriu, como alternativa à proposta da 
“anuência”, que a etapa de “verificação da adequação do pré-
projeto” da opção 2 seja efetuada em reunião própria do 
Colegiado, pelos representantes das respectivas linhas, como 
uma fase de validação das inscrições, com caráter 
eliminatório. O conselheiro Thiago sugeriu trocar o termo 
validação por homologação. Os presentes concordaram com a 
sugestão, que acabou por reduzir o quantitativo de propostas 
a dois (opções 2 e 3). Diante do baixo quórum, ficou decidido 
que as propostas serão encaminhadas por e-mail para que todos 
os conselheiros possam colaborar com sugestões finais. Assim 
a decisão ocorrerá, impreterivelmente, em reunião 
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extraordinária a ser convocada no prazo de 15 dias. 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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ANEXO 
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