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ATA DA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO COLEGIADO DO 
MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO DO CENTRO DE 
FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO (CEFOR) DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, iniciada em treze de fevereiro de dois mil e 
vinte, às quatorze horas e quarenta e seis minutos, nas 
dependências do Cefor. Em primeira convocação estiveram 
presentes: Ricardo Senna Guimarães (Coordenador substituto do 
Programa de Pós-Graduação) e Ricardo Pereira Dias – 
Presidente e Secretário, respectivamente; e os conselheiros 
Cristiane Brum Bernardes, Maurício Schneider, Roberta 
Cristina Passos Gonçalves (discente), Terezinha Elizabeth da 
Silva e Thiago Gomes Eirão. O Presidente abriu a reunião 
submetendo a ata da última reunião para aprovação, sendo 
aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: VISITING RESEARCHER: o 
presidente informou que o conselheiro Leonardo Barbosa está 
em contato com o professor Paulo Peres, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, para viabilizar a visita de uma 
orientanda do Curso de Mestrado daquela instituição à Câmara 
dos Deputados para realizar pesquisa in loco para a sua 
dissertação, o que deve durar cerca de 1 mês. PAUTA: ITEM 1) 
ALTERAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA DO TCC PARA OS MEMBROS DA BANCA 
DO ALUNO ADRIANO CEOLIN (2017MEST2): De comum acordo com os 
membros da banca de defesa, o orientador do aluno Adriano 
Ceolin, Rildo Cosson, solicitou autorização para que, em 
caráter excepcional, o TCC impresso fosse depositado com 19 
dias de antecedência, ao invés de 30 dias conforme 
regulamento. Em votação, todos os conselheiros foram 
favoráveis ao pedido. ITEM 2) ALTERAÇÃO DOS PRAZOS DE 
REALIZAÇÃO DAS BANCAS DA ALUNA SANDRA AMARAL SOUZA 
(2017MEST2): A orientadora Cristiane Brum solicitou alteração 
do prazo mínimo entre as bancas de qualificação e de defesa 
para que seja menor do que a previsão regimental de quatro 
meses, uma vez que o prazo final para defesa da Dissertação é 
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de 30 de junho de 2020. Em votação, todos os conselheiros 
foram favoráveis ao pedido. O presidente aproveitou para 
solicitar autorização do Colegiado para deliberar futuras 
solicitações de alterações de prazos regimentais relativos a 
depósito de TCC e realização de bancas de qualificação e 
defesa ad referendum do Colegiado. A conselheira Terezinha 
propôs que a homologação do TCC também seja feita pelo 
Coordenador do Programa, ad referendum do Colegiado. As 
propostas foram submetidas ao Colegiado, tendo sido aprovadas 
pelos conselheiros presentes. ITEM 3) HOMOLOGAÇÃO DOS TCCs 
DOS ALUNOS EDUARDO ANTÔNIO E MARÍLIA MARCONDES: O presidente 
passou a palavra à conselheira Terezinha para apresentar os 
pareceres elaborados sobre os TCCs dos alunos Eduardo Antônio 
e Marília Marcondes, ambos da turma 2017Mest2. Colocados em 
votação, todos os conselheiros foram favoráveis à 
homologação. Antes de encerrar, o presidente reforçou a 
necessidade de presença dos conselheiros na próxima reunião 
onde serão homologadas as inscrições do processo seletivo 
para os alunos regulares da turma de 2020. Nada mais havendo 
a tratar, a reunião foi encerrada às quinze horas e quatro 
minutos. Eu, RICARDO PEREIRA DIAS, lavrei a presente Ata. 
 
 

Ricardo Senna Guimarães – Presidente 

Ricardo Pereira Dias – Secretário
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