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ATA DA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO COLEGIADO DO MESTRADO 
PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, 
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO (CEFOR) DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 
iniciada em oito de abril de dois mil e vinte e um, às dez horas e 
quatro 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, 
Mauricio Schneider, Roberta Cristina Passos Gonçalves e Thiago 
Gomes Eirão. O Presidente abriu a reunião dando as boas-vindas aos 
presentes e submeteu a ata da última reunião para aprovação, sendo 
aprovada por unanimidade. Antes de iniciar os trabalhos o 
Presidente comunicou que os conselheiros Fábio, Leonardo e Ricardo 
Martins informaram não ser possível participar da reunião e 
manifestaram-se de acordo com os procedimentos adotados para 
definição das escolhas feitas pela Coordenação do Programa, a 
serem submetidas a Capes pelo Coleta no fim do mês de abril, bem 
como os critérios utilizados para seleção das bolsas de iniciação 
científica. Iniciando a reunião passou aos comunicados. 
EXPEDIENTE: SIMPÓSIO IMPA E XI JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO: O 
Presidente relembrou que ainda está aberta até o dia 16 de abril a 
submissão de artigos para a Jornada de Pesquisa e Extensão em 
parceria com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada – IMPA, com 
a participação da Universidade de Brasília, a realizar-se de 5 a 9 
de julho de 2021, em conjunto com o Simpósio Interdisciplinar 
sobre o Sistema Político Brasileiro. Lembrou que os artigos 
selecionados serão indicados para publicação na Revista E-Legis em 
caderno especial do evento. Anunciou que a abertura do evento 
contará com a presença do Ministro do STF, Luis Roberto Barroso, e 
que a Deputada Margarete Coelho aceitou participar do encerramento 
do evento, junto com o jurista Carvalhosa. Comunicou que ainda é 
possível participar do Comitê Científico do evento os que se 
interessarem. 2) PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS REGULARES E DEFINIÇÃO 
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DE ORIENTADORES: o Presidente comunicou que o conselheiro Maurício 
havia apresentado proposta para ajuste dos procedimentos para o 
processo seletivo de alunos regulares. O Presidente afirmou que se 
trata de um debate importante e deverá ser discutido em reuniões 
futuras, tendo em vista que a Coordenação está envolvida com o 
processo avaliativo do Programa pela Capes, com a submissão do 
Coleta que deverá ocorrer até o dia 26 de abril de 2021. 3) 
CREDENCIAMENTO, DESCREDENCIAMENTO E ENQUADRAMENTO DO CORPO 
DOCENTE: O Presidente anunciou que após o envio do Coleta no final 
de abril será feito o processo de credenciamento, 
descredenciamento e o enquadramento dos professores, procedimento 
que é exigido pela Capes e que será objeto do processo avaliativo 
deste quadriênio. Enfatizou que é possível que haja o 
descredenciamento de professor visto que a atuação de alguns 
professores está abaixo do esperado e indicado pelas normas 
aprovadas pelo Colegiado. 4) ESCOLHAS DAS PRODUÇÕES INTELECTUAIS – 
COLETA CAPES: O Presidente apresentou as escolhas, do período do 
quadriênio 2017-2020, que foram selecionadas pela Coordenação do 
Programa e que serão submetidas ao Coleta até o dia 23 de abril de 
2021. Explicou todos os critérios e as respectivas justificativas 
utilizados nas escolhas das categorias de Trabalho de Conclusão de 
Curso, de Trajetória Profissional, de Perfil Docente (Índice H), 
de Produções Técnicas, e de Produtos Bibliográficos ou Técnico-
Tecnológicos (Livros, Capítulos e PTTs). Salientou que as escolhas 
foram feitas considerando que somos um Mestrado Profissional, e 
não acadêmico, que deve haver um equilíbrio das produções 
intelectuais dos docentes, e que 3 dimensões importantes devem ser 
consideradas: impacto social e institucional, inovação e 
contribuição para o ciclo de elaboração, verificação e avaliação 
de Políticas Públicas. O Presidente esclareceu que por exigência 
do processo avaliativo da Capes o Programa deverá indicar as 
produções intelectuais do período do quadriênio 2017-2020, e 
passou a explicar cada uma delas: a) 5 dissertações; b) 5 relatos 
de trajetória profissional de egressos para cada período de 5 anos 
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(2013-2016 e 2017-2020); c) o Perfil dos Docentes – Índice H do 
Google Acadêmico; d) 5 livros autorais (coletâneas serão 
consideradas pela Área de Ciência Política como produção técnica); 
e) 5 capítulos de livros; f) 5 PTTs (Produções Técnico-
Tecnológicas); e g) as 10 principais escolhas do Programa. O 
Presidente consultou se algum conselheiro gostaria de se 
manifestar, mas todos consentiram com a proposta apresentada. 
Dando continuidade à apresentação, o Presidente afirmou que a 
composição das escolhas foi feita de acordo com a vocação do 
Programa, considerando o Plano Estratégico do Programa e o 
Planejamento de Desenvolvimento Institucional do Centro de 
Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados. 
Em seguida apresentou a lista com a indicação dos 10 principais 
produtos do programa (Destaques do Programa) selecionados seguindo 
a distribuição em 2 TCCs de discentes, 4 produções técnicas de 
docentes e 4 produções bibliográficas de docentes, esclarecendo 
que serão submetidas até o final de maio e que serão avaliadas 
qualitativamente pelas comissões da Capes. O conselheiro Cristiano 
Ferri perguntou como os produtos tecnológicos são analisados e se 
serão contemplados nos próximos Coletas. Salientou que na Câmara 
dos Deputados são criadas inúmeras inovações com impactos nacional 
e internacional e que não há participação do Programa, por meio de 
seus docentes e discentes. O Presidente afirmou que as escolhas 
devem ser baseadas nas ações e produtos do Programa que gerem 
impactos potenciais, reais, com maior alcance nas esferas 
institucional, social, econômica e internacional, e que tenham 
sido lançados no Lattes. Finalizando, o Presidente pediu aos 
conselheiros que se ainda tiverem contribuições e argumentos 
quanto às escolhas, que sejam apresentados por e-mail, pois ainda 
há tempo para discussão, antes do prazo da submissão do Coleta até 
o dia 26 de abril de 2021. PAUTA: ITEM 1) HOMOLOGAÇÃO DOS TCCs: 
Passando para o primeiro item da pauta o Presidente anunciou que 
os docentes Antonio, Terezinha e Thiago elaboraram os pareceres 
dos TCCs dos alunos Mariana Gondim (Turma 2017Mest2) e Fernando 
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Tavares e Rômulo Mesquita (Turma 2018Mest2), 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) HOMOLOGAÇÃO DO 
EDITAL PARA A SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA: O 
Presidente apresentou o Edital de Seleção de Bolsistas e Iniciação 
Científica e comentou os critérios e as fases que serão utilizados 
no processo seletivo, baseados nas discussões feitas na reunião 
anterior. O Presidente consultou se algum conselheiro gostaria de 
se manifestar. A conselheira Claudia salientou que os cursos 
indicados no Edital podem ter nomes que são desconhecidos ou 
diferentes do conhecimento dos professores e sugeriu que fosse 
apresentada a lista das escolas conveniadas para identificar os 
cursos. O Presidente afirmou que levará a sugestão à Coordenação 
de Recrutamento e Seleção, responsável pela elaboração do Edital. 
O Presidente colocou a proposta em votação e foi aprovada por 
unanimidade. O Presidente afirmou que o processo seletivo se 
realizará nos próximos meses e a expectativa é que possivelmente 
em julho ou agosto os bolsistas iniciarão os trabalhos. Encerrada 
a pauta o Presidente consultou os presentes sobre algum assunto 
que queira apresentar. O conselheiro Cristiano Ferri lembrou os 
presentes da Live que acontecerá nesta data, 8 de abril, às 15 
horas, com o tema Mandatos Digitais e sua Gestão: as estratégias 
de uso das mídias sociais pelos deputados federais, na qual ele 
participará juntamente com os conselheiros Antonio Barros e 
Cristiane Brum, tendo como moderadora a egressa Elisabete 
Busanello. O Presidente agradeceu a participação dos conselheiros 
e afirmou que o Programa sempre apoiará iniciativas deste tipo. A 
representante discente Roberta afirmou que o seu mandato de 
representação no Colegiado está se encerrando no final de junho 
deste ano, mas caso não tenha novos candidatos ela se dispôs a 
continuar. O Presidente afirmou que 3 discentes da turma 2021Mest1 
se candidataram, Fábio Liberal Ferreira Santana, Rafaela Silva 
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Brito e Thiago Alexandre Melo Matheus e submeteu os nomes para 
aprovação do Colegiado. O Presidente perguntou se os conselheiros 
possuíam alguma objeção quanto aos nomes apresentados, mas não 
houve manifestação contrária e os nomes dos 3 próximos 
representantes discentes foram homologados. Nada mais havendo a 
tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e quarenta e cinco 
minutos. Eu, RICARDO PEREIRA DIAS, lavrei a presente Ata. 
 
 

Fabiano Peruzzo Schwartz – Presidente 
 
 

Ricardo Pereira Dias – Secretário 
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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 relaci
onadas 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 

Júlio Roberto de 
Souza Pinto 1 Direito ou Ciência 

Social 
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entre o 
Congresso 
Nacional e o 
Supremo 
Tribunal Federal 

  TOTAL 10  
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