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ATA DA SEXAGÉSIMA 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 março de dois mil e vinte e um, às dez horas e seis 
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 
Antonio Teixeira de Barros, Claudia Regina Fonseca Lemos, 
Cristiane Brum Bernardes, Cristiano Ferri Soares de Faria, Fábio 
de Barros Correia Gomes, Leonardo Augusto de Andrade Barbosa, 
Mauricio Schneider, Nelson Gomes dos Santos Filho, Renon Pessoa 
Fonseca, Roberta Cristina Passos Gonçalves, Terezinha Elisabeth da 
Silva, Thiago Gomes Eirão e Valério Augusto Soares de Medeiros. O 
Presidente abriu a reunião dando as boas-vindas aos presentes e 
submeteu a ata da última reunião para aprovação, sendo aprovada 
por unanimidade. Dando início à reunião passou aos comunicados. 
EXPEDIENTE: 1) SIMPÓSIO IMPA E XI JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO:  
O Presidente comunicou que neste ano o Programa de Pós-Graduação 
realizará a Jornada de Pesquisa e Extensão em parceria com o 
Instituto de Matemática Pura e Aplicada – IMPA, de 5 a 9 de julho 
de 2021, em conjunto com o Simpósio Interdisciplinar sobre o 
Sistema Político Brasileiro, cujas inscrições para submissão de 
artigos já estão abertas. Afirmou que o Comitê Científico do 
evento será composto de membros do IMPA e do Programa e tem espaço 
para participação dos docentes que tenham interesse. Pediu que as 
manifestações de interesse fossem encaminhadas para o Coordenador 
do Programa. O Comitê de Apoio é formado pelos integrantes do IMPA 
junto com a equipe de apoio do Programa. O Presidente afirmou que 
na abertura dos trabalhos teremos a participação do Ministro Luis 
Roberto Barroso e para o encerramento será convidada outra 
celebridade que esteja relacionada com a temática do evento. O 
conselheiro Leonardo sugeriu o nome da Deputada Margarete Coelho 
por estar atuante na Comissão sobre reforma política na Câmara dos 
Deputados. 2) ESCOLHAS DAS PRODUÇÕES INTELECTUAIS – COLETA CAPES: 
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O Presidente comunicou que a Capes adiou a submissão do Coleta 
para o dia 30 de abril de 2021, e que as escolhas das produções de 
destaque do Programa devem ser apontadas até o final de maio e que 
serão avaliadas qualitativamente pelas comissões da Capes. Dentre 
as produções intelectuais do período do quadriênio 2017-2020 
deverão ser indicadas: 5 dissertações; 5 relatos de trajetória 
profissional de egressos para cada período de 5 anos (2013-2016 e 
2017-2020); o Perfil dos Docentes – Índice H do Google Acadêmico; 
5 livros autorais (coletâneas serão consideradas pela Área de 
Ciência Política como produção técnica); 5 capítulos de livros; 5 
PTTs (Produções Técnico-Tecnológicas); e, finalmente, deverão ser 
indicadas as 10 principais escolhas do Programa. Ao final o 
Presidente solicitou que os docentes verificassem a lista das 
escolhas e completassem as informações faltantes necessárias para 
a avaliação em formulário disponível no Google Forms 
(https://forms.gle/v7jNFTretDHwLWZCA). Caso haja sugestões de 
novas escolhas elas devem ser justificadas e discutidas junto com 
a Coordenação do Programa. A conselheira Cristiane Brum perguntou 
se dentre os critérios que a área de Ciência Política definiu a 
produção intelectual elaborada na língua estrangeira teria valor 
maior a ser considerado. O Presidente afirmou que sim, em função 
do potencial impacto e alcance serem maiores com a língua 
estrangeira, e que o Programa tentou equilibrar as escolhas 
estabelecendo como principal critério o impacto social. 3) 
PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS REGULARES E DEFINIÇÃO DE ORIENTADORES: 
o Presidente passou a palavra para o conselheiro Maurício 
Schneider que sugeriu a inclusão do tema sobre a seleção de alunos 
regulares porque se sentiu desconfortável quando recebeu indicação 
de orientação de uma aluna da turma 2021 sem ter sido procurado 
pela aluna antes da indicação, ou seja, sem tomar conhecimento 
prévio do projeto da aluna. Disse que havia entendido que para 
confirmar a indicação do orientador deveria ter o seu aval. 
Afirmou que está acompanhando e orientando a aluna e já sugeriu 
melhorias no projeto, mas sugeriu que no processo seletivo antes 
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de indicar como primeira ou segunda opção de orientação, o 
orientador possa ter acesso ao projeto do candidato. O conselheiro 
Fábio Gomes comunicou que foi procurado por um aluno da turma 2021 
para pedir que fosse orientado por ele, visto que o aluno já havia 
conversado com o seu atual orientador e havia concordância com a 
interrupção da orientação. O conselheiro Leonardo afirmou que não 
acompanhou o processo seletivo realizado, mas concorda com os 
argumentos apresentados pelo conselheiro Maurício. Após ouvir as 
considerações, o Presidente fez um breve relato de toda a 
discussão que foi realizada pelo Colegiado. Relatou que a proposta 
inicial era de que o candidato recebesse anuência do orientador 
indicado para se inscrever no processo seletivo após análise 
preliminar do projeto. Porém esta proposta não foi aceita pelo 
Colegiado, visto que alguns conselheiros são muito procurados e 
isso os obrigaria avaliar previamente muitos projetos, gerando 
desequilíbrio. A forma aprovada foi a indicação, pelos 
conselheiros, da temática e do quantitativo de vagas oferecidas 
para orientação. Destacou que todos os conselheiros tomaram 
conhecimento das indicações que seriam feitas quando foi 
encaminhado pela equipe da Coordenação o documento “Planilha de 
Homologação Candidaturas Processo Seletivo 2020Mest2” para 
conhecimento e anuência com assinatura no documento. Por fim, o 
Presidente sugeriu que os conselheiros analisem o Edital do último 
processo seletivo e, caso tenham sugestões, formulem proposta 
compartilhada com os demais conselheiros, por email, para 
discussão e futura apreciação no Colegiado. 4) CREDENCIAMENTO, 
DESCREDENCIAMENTO E ENQUADRAMENTO DO CORPO DOCENTE: O Presidente 
anunciou que estamos no final do quadriênio 2016-2020 e que será 
realizado o segundo Credenciamento ou Descredenciamento do corpo 
docente, mediante o enquadramento e análise das atividades e 
participações dos docentes no Programa de Pós-Graduação. Afirmou 
que a área de Ciência Política da Capes indica a relação de 60% de 
permanentes e 40% de colaboradores para um Programa Profissional. 
Afirmou que este processo será realizado após o envio da Coleta no 
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final de abril. O conselheiro Leonardo questionou a avaliação que 
é feita pela Capes quando considera a classificação de artigos por 
área de conhecimento, tendo ótima classificação em uma área 
específica (A1, por exemplo) e classificação ruim na área de 
ciência política (B2, por exemplo). O Presidente comunicou que a 
avaliação mudou e será considerada a classificação da área mãe, ou 
seja, aquela que publica mais de 50% dos artigos em um periódico. 
Também será observado se o tema da produção publicada tem a ver 
com a proposta do Programa de Pós-Graduação. PAUTA: ITEM 1) 
HOMOLOGAÇÃO DOS TCCs: Passando para o primeiro item da pauta o 
Presidente anunciou que os docentes Terezinha e Thiago elaboraram 
os pareceres dos TCCs das alunas Daniela Freitas, Nívea Vitolo e 
Tarciane Castro (Turma 2017Mest2) e Francine Moor e Myriam 
Cavalhero (Turma 2018Mes2), recomendando a sua homologação. A 
leitura dos pareceres foi dispensada. Estes pareceres, já 
homologados anteriormente ad referendum pelo Coordenador do 
Programa, foram submetidos à votação e sua homologação foi 
aprovada por unanimidade. ITEM 2) SUBSTITUIÇÃO DO ORIENTADOR DO 
ALUNO LEONARDO DISCACCIATI DO PRADO GOMES (TURMA 2021): O 
Presidente comunicou que a Coordenação recebeu comunicado por e-
mail de orientando do conselheiro Julio Pinto, solicitando 
substituição de orientação pelo conselheiro Fábio Gomes. O 
Presidente submeteu a questão para aprovação e homologação do 
Colegiado, sendo aprovado por unanimidade. ITEM 3) BOLSA DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA (INDICAÇÃO DE PROJETOS e EDITAL DE SELEÇÃO): 
O Presidente comunicou que com a publicação da Portaria n. 
307/2020, que instituiu o Regulamento do Programa de Iniciação 
Científica – PIC é necessária a definição dos critérios de 
funcionamento das bolsas e o referendo pelo Colegiado. Destacou os 
principais pontos estabelecidos pela Portaria: a) o Colegiado 
deverá indicar os projetos do PPG que receberão bolsistas de 
acordo com a relevância estratégica para Câmara dos Deputados; b) 
o supervisor deve ser docente do Curso de Mestrado e coordenar GPE 
vigente. c) o supervisor poderá orientar no máximo 2 bolsistas. O 
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Presidente comentou que enviou e-mail aos conselheiros solicitando 
a indicação do Grupo de Pesquisa e a manifestação de interesse em 
receber um bolsista. Afirmou que recebeu 12 pedidos de vagas 
perante as 10 oferecidas e que precisaria definir os critérios de 
distribuição das vagas. Discutiu-se a distribuição por ordem de 
chegada dos pedidos, ou por sorteio. O conselheiro Fabio ponderou 
que seria justo que as vagas fossem distribuídas para a maior 
quantidade de GPEs possível. A conselheira Terezinha afirmou que o 
e-mail da coordenação foi encaminhado somente para os professores 
permanentes e com isso, as indicações dos professores 
colaboradores chegaram depois. Identificado que houve divergência 
no envio dos e-mails, o Presidente decidiu que não poderia ser 
considerado o critério de indicação das vagas por ordem de 
chegada. A conselheira Cristiane ponderou que como os professores 
permanentes são cobrados pela produção intelectual, sugeriu o 
critério de prioridade de vaga aos professores permanentes 
coordenadores de GPEs. O Presidente disse que poderia incluir como 
proposta, porém manifestou seu desacordo justificando que existem 
contrapontos. Primeiro o Programa trata de forma igual o docente 
permanente e o colaborador. Segundo o fato de a vaga estar 
vinculada a GPE também tem reflexos positivos na Capes. A 
conselheira Terezinha lembrou que após o Coleta será feito novo 
reenquadramento dos docentes e a situação de alguns conselheiros 
poderá ser alterada. Em tempo, o conselheiro Thiago desistiu do 
pedido de 1 vaga. Antes de colocar em votação o Presidente 
ressaltou que todos os conselheiros que estão solicitando vaga(s) 
devem ler a Portaria n. 307/2020 e tomar conhecimento das 
obrigações impostas ao supervisor, algumas condicionantes para que 
o bolsista possa receber o pagamento mensal da retribuição. Também 
antecipou que em vista do processo seletivo que deverá ser 
realizado, o início das atividades do PIC deverá ocorrer somente 
no 2º semestre de 2021. Colhidas as sugestões e considerando a 
indicação de 1 vaga para cada um dos 7 GPEs solicitantes, e 
considerando que 4 GPEs pleitearam 2 vagas, restou a proposta de 
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sorteio de 3 vagas para quatro GPES. Feito o sorteio por meio de 
escolha do papel com o nome do coordenador do GPE, a 2ª vaga foi 
distribuída para os conselheiros Antonio, Fábio e Valério. O 
Presidente ressaltou que todos os conselheiros agraciados com as 
vagas deverão informar qual a formação desejada para o(s) 
bolsista(s), para que a seleção seja feita considerando este 
critério. Encerrada a pauta o Presidente consultou os presentes 
sobre algum assunto que queira apresentar. A conselheira Terezinha 
sugeriu que na reunião que será realizada com os alunos regulares 
fossem abordados os tipos de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. 
O Presidente sugeriu que a conselheira participasse da reunião 
para fazer uma explanação aos discentes. Nada mais havendo a tratar, 
a reunião foi encerrada às doze horas e um minuto. Eu, RICARDO PEREIRA 
DIAS, lavrei a presente Ata. 
 
 

Fabiano Peruzzo Schwartz – Presidente 
 

Ricardo Pereira Dias – Secretário 
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ANEXO 
INDICAÇÃO DE PROJETOS PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS DO PIC 

GPE Projeto Coordenador  

Qtd. 
Bolsista

s 
aprovad

a 

Formação 

Parlamento e 
sociedade: 
representação política, 
participação e controle 
social: 
http://dgp.cnpq.br/dgp/e
spelhogrupo/485482780
3749216 

Parlamento e 
Sociedade 

Antonio 
Teixeira de 
Barros 

2 

Comunicação 
Social, Ciência da 
Informação, 
Estatística, 
Sociologia, Ciência 
Política, Ciência da 
Computação ou 
Economia 

Estratégias de 
construção de vínculo e 
identidade política dos 
atores políticos 
brasileiros 

Mandatos digitais 
e sua gestão 

Cristiane Brum 
Bernardes 1 

Comunicação, 
Ciências Sociais ou 
Ciência Política 

Legislativo e a política 
de saúde no Brasil 
(GPE Saúde). 

Métodos de 
classificação de 
proposições 
legislativas relacio
nadas à saúde. 

Fábio de 
Barros Correia 
Gomes 

2 

1o - 
Biblioteconomia; 2o 
Ciência da 
computação 

O Poder do Espaço: 
Variáveis Espaciais em 
Casas Legislativas 

Estudo 
Comparado de 
Casas Legislativas 
– o Espaço 
Construído em 
Parlamentos 
Latino-Americanos 
e Europeus 

Valério Augusto 
Soares de 
Medeiros 

2 Arquitetura e 
Urbanismo 

Parlamento Digital Mandatos digitais 
André Rehbein 
Sathler 
Guimarães 

1 

TI (Ciência da 
Computação, 
Análise de 
Sistemas - todos do 
gênero) ou 
Comunicação 
Social 

Comunicação na 
Câmara dos Deputados 
– perspectivas após 20 
anos de mídias 

Avaliação do uso 
dos conteúdos 
produzidos pelas 
mídias da Câmara 
dos Deputados 

Cláudia Regina 
Fonseca 
Lemos 

1 
Comunicação 
Social, Jornalismo 
(ou afins) 

Discursos e projetos de 
mudança social 

Teoria do 
Discurso e 
Diálogos 
Institucionais entre 
o Congresso 
Nacional e o 
Supremo Tribunal 

Júlio Roberto 
de Souza Pinto 1 Direito ou Ciência 

Social 
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Federal 
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