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ATA DA SEXAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO COLEGIADO DO MESTRADO 

PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, 

TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO (CEFOR) DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

iniciada em nove de dezembro de dois mil e vinte e um, às dez 

horas e doze 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, Cláudia 

Regina Fonseca Lemos, Cristiane Brum Bernardes, Cristiano Ferri 

Soares de Faria, Fábio Liberal Ferreira de Santana (discente), 

Malena Rehbein Rodrigues Sathler, Maurício Schneider, Rafaela 

Silva Brito (discente), Roberta Cristina Passos (discente), 

Thiago Gomes Eirão. O Presidente abriu a reunião dando as boas-

vindas aos presentes e justificou o atraso do envio da ata da 

última reunião para os conselheiros. Fez um resumo do seu 

conteúdo e perguntou se gostaria que fosse feita a leitura. Não 

houve manifestação a favor e a Ata foi submetida para aprovação, 

sendo aprovada por unanimidade. Na sequência a conselheira 

Claudia informou que não poderia acompanhar a reunião e 

manifestou-se pela sua manutenção como colaboradora no 

enquadramento de docentes realizado. O Presidente afirmou que a 

sua classificação como docente permanente justificou-se pela 

atuação da docente durante o quadriênio, tendo como base as 

informações inseridas no Currículo Lattes. Destacou que a sua 

reclassificação como permanente é boa para o PPG e que a 

Coordenação do Programa está à disposição para mais 

esclarecimentos. EXPEDIENTE: 1) MATRÍCULA ALUNOS INGRESSANTES 

TURMA 2022MEST1: o Presidente comunicou que a seleção dos alunos 

regulares ingressantes na turma 2022Mest1 foi finalizada e a 

Coordenação está recebendo a matrícula dos alunos. Fez uma 

explicação de como foram designadas as vagas para os 

orientadores, visto que algumas dúvidas foram apresentadas por 

alguns orientadores. Explicou que, com a manifestação de 
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abertura de novas vagas pelos orientadores, a Coordenação do 

Programa fará um documento relacionado a este procedimento que 

será compartilhado com os orientadores para ciência e assinatura 

e divulgado após o encerramento das matrículas. O Presidente 

também comentou que já foi assinado o Acordo de Cooperação 

Técnica com a Universidade de Salamanca. Em relação à American 

University ainda está sendo discutido internamente visto que é 

necessária a autorização e apoio da Administração da Câmara dos 

Deputados antes de sua celebração. Outro assunto apresentado 

pelo Presidente é sobre o Programa de Iniciação Científica – PIC 

que continua aguardando a autorização da despesa pelo Diretor-

Geral. PAUTA: ITEM 1 – HOMOLOGAÇÃO DO TCC DA ALUNA DANIELA 

NOVAES SOUZA LIRA VIEIRA, 2019MEST2: o Presidente anunciou que o 

docente Cristiano Ferri elaborou o parecer do TCC da aluna 

Daniela Novaes Souza Lira Vieira (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. ITEM 2 – 

CREDENCIAMENTO/RECREDENCIAMENTO DE DOCENTES (QUADRIÊNIO 2017-

2020): Passando para o segundo item da pauta o Presidente 

anunciou que a Coordenação do Programa realizou o enquadramento 

dos docentes seguindo os critérios estabelecidos no Regulamento 

de Credenciamento/Recredenciamento de docentes, referente ao 

quadriênio de 2017-2020. O Presidente confirmou o pedido de 

descredenciamento do docente Fabiano José Arcadio Sobreira, que 

deu abertura a uma vaga para a Linha 1 (Gestão Pública no Poder 

Legislativo), e ratificou decisão colegiada anterior pela 

abertura de uma vaga na Linha 2. Processo seletivo docente para 

a ocupação dessas vagas será feito em 2022. Esclareceu, também, 

os procedimentos adotados no reenquadramento e como resultado 

foram reclassificados os docentes Claudia Regina Fonseca Lemos, 

Cristiano Ferri Soares de Faria e Thiago Gomes Eirão para a 
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categoria permanente, e os conselheiros Nelson Gomes dos Santos 

Filho, Ricardo Chaves de Rezende Martins, Leonardo Augusto de 

Andrade Barbosa e Fábio de Barros Correia Gomes foram 

reclassificados para a categoria colaborador. Colocado em 

votação, não houve manifestação contrária, e o 

credenciamento/recredenciamento dos docentes foi aprovado 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 dez minutos. Eu, RICARDO PEREIRA DIAS, lavrei a presente 

Ata.   

 

Fabiano Peruzzo Schwartz – Presidente 

 

 

Ricardo Pereira Dias – Secretário
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ANEXO I 

 

REENQUADRAMENTO DOCENTES MPPL – DEZ/2021 
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