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ATA DA SEXAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO COLEGIADO DO MESTRADO 
PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, 
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO (CEFOR) DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 
iniciada em doze de agosto de dois mil e vinte e um, às dez horas 
e sete 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, Cristiane Brum Bernardes, 
Cristiano Ferri Soares de Faria, Fábio de Barros Correio Gomes, 
Fábio Liberal Ferreira de Santana (discente), Nelson Gomes dos 
Santos Filho, Rafaela Silva Brito (discente), Ricardo Chaves de 
Rezende Martins, Roberta Cristina Passos Gonçalves, Thiago Gomes 
Eirão, Thiago Alexandre Melo Matheus (discente) 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. EXPEDIENTE: 
RECREDENCIAMENTO DE DOCENTES: O Presidente lembrou que o 
recredenciamento é um processo exigido pela CAPES e que contempla 
o credenciamento, a recondução e o reenquadramento. Explicou os 
procedimentos e critérios que são utilizados neste procedimento e 
lembrou que todo o processo está disponível na página do Programa 
de Pós-Graduação. Afirmou que o processo deve ser realizado no mês 
de setembro e que enviará e-mail aos conselheiros com as 
orientações. 2) SUCUPIRA: o Presidente comunicou que foi concluído 
pela CAPES o recebimento do Coleta enviado pelas instituições de 
ensino credenciadas. O Programa já havia submetido aos 
conselheiros as escolhas feitas pela Coordenação do Programa, mas 
não foram feitas modificações pelos professores. Agora é aguardar 
o resultado da avaliação. O representante discente Thiago 
perguntou como se deve registrar uma atividade, no tocante à 
autoria, para ser considerada produção técnica no Lattes. O 
Presidente indicou a leitura do Manual de Preenchimento do Lattes 
e ressaltou que a equipe de trabalho da Seção de Pesquisa do 
Programa está à disposição para auxiliar alunos e professores 
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nesse processo. 3) PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIC: O 
Presidente afirmou que o processo seletivo está na fase de 
entrevista com os candidatos e que a Coordenação de Recrutamento e 
Seleção (CORES) convidará os supervisores para esta etapa. Lembrou 
que a coordenação do Programa fará uma reunião com os supervisores 
para tratar dos procedimentos para contratação e dos trâmites 
administrativos, ateste dos serviços e pagamento da bolsa. O 
conselheiro Fábio Gomes perguntou como foi feita a divulgação das 
vagas para o PIC nas universidades e o que será feito com as vagas 
que não forem preenchidas. O Presidente afirmou que a Portaria n. 
307/2020 restringiu o acesso das candidaturas às instituições de 
ensino que mantêm Acordo de Cooperação com a Câmara dos Deputados, 
por isso não foi possível fazer ampla divulgação. Quanto às vagas 
o Presidente afirmou que novas vagas só devem ser preenchidas com 
um novo processo seletivo. O conselheiro Valério comentou que a 
divulgação na Universidade de Brasília foi pequena porque ele não 
recebeu a informação nas redes internas da qual ele participa. 
Também afirmou que a exigência da bibliografia pode ter 
comprometido a participação dos candidatos, visto que os alunos 
estão muito incipientes na pesquisa científica. A conselheira 
Cristiane Brum perguntou se no caso de não preenchimento de vagas, 
se é possível aproveitá-las para os supervisores que pleitearam 2 
ou mais vagas, mas só foram distribuíram 1 vaga para cada. O 
Presidente afirmou que consultará a CORES quanto a essa 
possibilidade e comunicará estes supervisores. 4) DISCUSSÃO DAS 
PAUTAS DAS DISCIPLINAS: O Presidente comentou que está em 
andamento o processo de gestão da pauta da disciplina do Curso de 
Mestrado, Democracia Digital e Legislativo, de forma experimental, 
pela plataforma ELEVE. Por essa experiência o registro da 
frequência será feito pelo plugin do acesso à ELEVE, onde também 
serão registradas a frequência e as notas finais dos alunos. Caso 
a experiência tenha bons resultados, o procedimento poderá ser 
utilizado em todas as outras disciplinas, sejam com aulas 
presenciais ou online. 5) TELETRABALHO (COMPENSAÇÃO DE HORAS): O 
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Presidente afirmou que em acordo com a diretora do Cefor, Juliana 
Werneck de Souza, o Centro está trabalhando junto com a Diretoria 
de Recursos Humanos para que as atividades de docência realizadas 
dentro da jornada de trabalho não exijam a compensação de horas, 
para docentes que estejam indicados para o regime de Teletrabalho 
instituído pela Câmara dos Deputados. A justificativa é que se o 
superior imediato atesta que o servidor cumpriu as atividades 
profissionais e o servidor realizou alguma atividade acadêmica 
(docência ou bancas avaliadoras etc), tecnicamente a atividade foi 
realizada numa jornada extra sem prejuízo das atividades laborais. 
Mas lembrou que é um argumento que está sendo defendido com base 
em práticas adotadas em outros órgãos que instituíram o 
teletrabalho, como o Tribunal de Contas da União. O conselheiro 
Nelson comentou que a proposta é válida e é semelhante ao 
procedimento de pagamento de horas extras no qual o serviço 
extraordinário deve ser atestado pelo chefe imediato após o 
registro no sistema. 6) OFERTA DE DISCIPLINAS PARA 2022: o 
Presidente anunciou que estão disponíveis no google drive da Copos 
as planilhas de calendário de aulas do ano de 2022 para 
preenchimento pelos docentes que queiram ofertar disciplinas no 
próximo ano. Solicitou que o preenchimento deve ser concluído até 
próxima reunião do Colegiado de setembro onde deverão ser 
apreciadas e homologadas. 7) CAPACITAÇÃO DOS DOCENTES DO PROGRAMA: 
O Presidente informou que o Cefor está realizando consulta sobre 
capacitação dos docentes do Programa e perguntou se há demanda de 
ações de capacitação coletiva. As manifestações devem ser 
encaminhadas para os e-mails da copos.cefor@camara.leg.br e da 
sepes.cefor@camara.leg.br. PAUTA: ITEM 1 – HOMOLOGAÇÃO DAS 
INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO – TURMA 2022: Passando para o 
primeiro item da pauta o Presidente apresentou o quadro de 
homologação das indicações de orientadores para o processo 
seletivo de alunos regulares, turma 2022MEST2. Explicou a 
sistemática utilizada na elaboração da planilha com base nas vagas 
de orientação oferecidas pelos docentes, nas indicações feitas 
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pelos candidatos e nas indicações feitas pelo Colegiado e abriu a 
palavra para os comentários. Lembrou que o conselheiro Antonio fez 
uma análise prévia sobre a originalidade dos projetos visando 
facilitar a avaliação a feita pelos docentes. Explicou que pelo 
eDoc foi submetida uma planilha elaborada com todos os projetos e 
indicações, juntamente com o formulário de resposta individual no 
qual o docente deveria se manifestar sobre a concordância ou não 
das indicações. As manifestações recebidas foram consolidadas e 
apresentadas ao conselho para comentários. Não havendo 
manifestações o Presidente submeteu à votação e sua homologação 
foi aprovada por unanimidade. ITEM 2 – HOMOLOGAÇÃO DE TCC: o 
Presidente anunciou que o docente Antonio elaborou o parecer do 
TCC do aluno Erik Fernando de Sales Araújo (Turma 2019Mest2), 
recomendando a sua homologação. A leitura do parecer foi 
dispensada. Este parecer, já homologado anteriormente ad 

referendum pelo Coordenador do Programa, foi submetido à votação e 
sua homologação foi aprovada por unanimidade. O Presidente 
perguntou se os conselheiros tinham algum outro assunto a 
discutir, mas não houve manifestações. 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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