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ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO COLEGIADO DO MESTRADO 
PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, 
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO (CEFOR) DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, iniciada em dezesseis de julho de dois mil e 
vinte, às quatorze horas e quarenta e dois minutos, por meio 
da plataforma Zoom. 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, 
Claudia Regina Fonseca Lemos, Cristiane Brum Bernardes, 
Cristiano Ferri Soares de Faria, Fábio de Barros Correia 
Gomes, Malena Rehbein Rodrigues Sathler, Ricardo Senna 
Guimarães, Roberta Cristina Passos Gonçalves, Terezinha 
Elisabeth da Silva e Thiago Gomes Eirão. O Presidente abriu a 
reunião submetendo a ata da última reunião para aprovação, 
sendo aprovada por unanimidade. Sugeriu inversão de pauta 
submetendo os dois itens para apresentação e votação e na 
sequência discussão de temas.  PAUTA: ITEM 1) HOMOLOGAÇÃO DOS 
TCC DAS ALUNAS BEATRIZ SIMAS, MARIA DO SOCORRO (2017MEST2), 
KARLUCE REZENDE, LÍLIA FERNANDES e PAULO BIJOS (2018MEST2): O 
Colegiado dispensou a leitura dos pareceres elaborado pelos 
conselheiros Terezinha Elisabeth e Thiago Eirão no qual 
informa que os TCCs das alunas Beatriz Simas e Maria do 
Socorro, turma 2017Mest2, e dos alunos Karluce Rezende, Lília 
Fernandes e Paulo Bijos, turma 2018Mest2, obedecem aos 
quesitos formais necessários para o tipo do estudo acadêmico. 
Estes pareceres, já homologados anteriormente ad referendum 
pelo Coordenador do Programa, foram submetidos à votação e 
sua homologação foi aprovada por unanimidade. ITEM 2) 
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE MESTRADO DAS 
TURMAS 2017MEST2 E 2018MEST2: O Presidente explicou que foram 
encaminhados à Coordenação de Pós-Graduação, por meio dos 
representantes de turma, pedidos de prorrogação do curso para 
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as turmas de 2017Mest2 e 2018Mest2, em vista das condições 
impostas pela pandemia da Covid-19. Inicialmente apresentou 
as considerações legais sobre os pedidos e a situação dos 
alunos referente à conclusão do curso. Como proposta de 
prorrogação, baseados nos amparos legais (Portaria nº. 55/2020 
– Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior/CAPES), foi sugerido que os alunos da turma de 2017 
tivessem o prazo de conclusão estendido até o dia 30/9/2020, 
e os da turma de 2018, até o dia 30/3/2021. Em seguida abriu 
a palavra aos conselheiros para comentários. Colocada em 
votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Dando 
continuidade à reunião, o Presidente apresentou os itens do 
Expediente, começando pela apresentação das diretrizes da 
Capes e a nova ficha de avaliação da Área de CP&RI, 
solicitando a colaboração dos professores para o 
preenchimento das informações complementares da produção 
técnica e bibliográfica. Abordou os principais itens da ficha 
de avaliação e ressaltou aos professores a responsabilidade 
de cada um nesse processo. O conselheiro André perguntou se a 
Capes anunciou quando será divulgado o resultado do 
quadriênio e o Presidente informou que a expectativa é de que 
isso ocorra até junho de 2021. Dando continuidade, foram 
apresentados os dados consolidados da pesquisa de opinião 
feita com alunos e professores sobre as atividades acadêmicas 
do primeiro semestre de 2020, de forma a captar as impressões 
referentes aos impactos das medidas de distanciamento social 
da Covid-19. Foi avaliado o cenário de aulas por meio virtual 
com o uso da ferramenta Zoom. Aberto para as discussões, o 
conselheiro Cristiano Ferri salientou que foi uma boa 
experiência e que o Programa de Pós-Graduação soube adaptar 
rapidamente os processos administrativos e acadêmicos para 
garantir o seu funcionamento. Sugeriu que seja feito um 
planejamento para que haja uma transformação digital do 
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processo educacional. Apontou que 4 horas diárias de aula 
pode se tornar “maçante” e que o formato e a metodologia 
devem ser agradáveis. Sugeriu a revisão de procedimentos como 
controle e registro de frequência baseados nos normativos 
institucionais. O conselheiro André Rehbein manifestou que a 
experiência com o Zoom foi muito rica, apesar de não ter 
utilizado o recurso de fórum com os alunos. Disse que o fato 
de ter dois professores na disciplina facilitou a divisão de 
tarefas, esclarecendo que um professor fica atendendo o chat 
e o outro dirigindo a aula aos alunos. Também deixou como 
sugestão de plataforma o Blackboard para utilização nas 
aulas. O conselheiro Antonio disse que a experiência com o 
Zoom foi boa e não teve problemas com as aulas de 4 (quatro) 
horas. Também elogiou o resultado dos trabalhos finais dos 
alunos da disciplina Seminário de Pesquisa, graças à 
metodologia de trabalho aplicada. A conselheira Cristiane 
Brum manifestou a complexidade na dinâmica do trabalho da 
plataforma Zoom, seja na duração da aula, seja no controle 
dos alunos que não ligam o vídeo entre outros pontos como a 
disponibilização das gravações das aulas. Outros pontos 
importantes que precisam melhorar é a pauta de registro de 
frequência que não é prática e o horário de início e término 
das aulas no Zoom que devem ser rigorosamente cumpridos para 
evitar conflitos entre dois eventos agendados em horários 
simultâneos. A conselheira Claudia também manifestou 
insatisfação com o modelo da pauta de frequência e 
preocupação quanto à institucionalização da ferramenta a ser 
utilizada para as aulas, visto que não há definição até o 
momento. Quanto à gravação das aulas acha que deveria ter um 
suporte institucional para o planejamento e gravação das 
aulas. Após ouvir todas as manifestações o Presidente fez 
comentários sobre as observações e sugestões recebidas e 
afirmou que serão tratadas no âmbito da Coordenação. Como 
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último item do expediente o presidente informou que a Aula 
Inaugural do 2º semestre de 2020 ocorrerá em 6 de agosto e 
será proferida pelo professor Dr. William de Sousa Moreira, 
Coordenador de Programas Profissionais da área de Ciência 
Política e Relações Internacionais da CAPES e professor da 
Escola de Guerra Naval, que falará sobre o tema “Programas 
Profissionais Stricto Sensu em Ciência Política: desafios 
ante os cenários nacional e internacional. Antes de encerrar 
a reunião o presidente informou que a Câmara dos Deputados 
autorizou o pagamento dos registros DOI (Digital Object 
Identifier) para os artigos do quadriênio 2017-2020. Nada 
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete 
horas e dezesseis minutos. Eu, RICARDO PEREIRA DIAS, lavrei a 
presente Ata. 
 
 

Fabiano Peruzzo Schwartz – Presidente 

Ricardo Pereira Dias – Secretário
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