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ATA DA SEXAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO COLEGIADO DO MESTRADO 

PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, 

TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO (CEFOR) DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

iniciada em dez de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às dez 

horas e nove 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, Cláudia Regina 

Fonseca Lemos, Cristiane Brum Bernardes, Cristiano Ferri Soares 

de Faria, Fábio de Barros Correio Gomes, Fábio Liberal Ferreira 

de Santana (discente), Maurício Schneider, Rafaela Silva Brito 

(discente), Renon Pessoa Fonseca, Ricardo Chaves de Rezende 

Martins, Roberta Cristina Passos (discente), Terezinha Elisabeth 

da Silva, Thiago Gomes Eirão, Thiago Alexandre Melo Matheus 

(discente). O Presidente abriu a reunião dando as boas-vindas 

aos presentes e submeteu para aprovação a ata da última reunião, 

sendo aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: 1) PROCESSO SELETIVO 

DE ALUNO REGULAR: o Presidente iniciou o expediente explicando 

que a indicação de vagas dos orientadores no processo seletivo 

ainda causa dúvidas e confusões entre os docentes, como foi o 

caso do último processo seletivo. Por isso fez uma explanação do 

funcionamento do processo de indicação e da definição das vagas. 

Após a explicação perguntou aos docentes presentes se ainda 

tinha dúvidas a serem esclarecidas de forma a amadurecer o 

entendimento. Por conta desta questão ocorreram algumas permutas 

de orientadores entre alguns orientandos que deverá ser 

homologada na pauta desta reunião. O Presidente consultou os 

presentes se tinham algum comentário a fazer, mas não houve 

manifestação. 2) ACORDO DE COOPERAÇÃO SALAMANCA: O Presidente 

comunicou que em 2017 foi procurado por um representante da 

Universidade de Salamanca para manifestar o interesse de 

celebrar um Acordo de Cooperação entre esta universidade e a 
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Câmara dos Deputados. Depois de alguns contatos entre as 

instituições foi assinado o referido Acordo de Cooperação no 

início do ano de 2021. Com isso o Presidente traz o assunto para 

discussão de propostas que possam ser estudadas e pediu que as 

ações sugeridas sejam encaminhadas para a coordenação do PPG 

para serem analisadas a pertinência e viabilidade das propostas 

junto à administração superior da Casa. O conselheiro Maurício 

pediu que os documentos sobre o Acordo fossem compartilhados 

para conhecimento. A conselheira Terezinha questionou se o fato 

do Acordo ter sido assinado na gestão do ex-presidente Rodrigo 

Maia não seria um empecilho para a sua implementação. O 

Presidente acredita que não é o caso porque o Acordo é com a 

instituição Câmara dos Deputados. O conselheiro Renon sugeriu 

que o Acordo pudesse ser trabalhado com a parceria de Salamanca 

na organização da Jornada de Pesquisa e Extensão. O 

representante discente Thiago perguntou como será feito o 

contato com Salamanca para o estabelecimento de parcerias de 

pesquisa e o Presidente afirmou que tudo deve ser intermediado 

pelo Programa. A conselheira Cristiane informou que é integrante 

de um grupo de pesquisa da Universidade de Londres e que uma 

pesquisadora inglesa virá ao Brasil para realizar pesquisa no 

Congresso Nacional e poderá ser aproveitada na Jornada de 

Pesquisa e Extensão. Aproveitando o Presidente convidou os 

conselheiros a integrarem o comitê científico da Jornada que 

será formado para a organização do evento. 3) ESTÁGIO PÓS-DOC NO 

PPG-CEFOR: O Presidente comunicou que o projeto de pesquisa da 

conselheira Cristine, realizado em Londres, promoveu um processo 

seletivo para pesquisadores. Com isso há a possibilidade de 

visita de pesquisadores à Brasília e consultou o Programa se 

pode ser emitida declaração de Pós-Doc aos pesquisadores 

visitantes. O Presidente afirmou que foi feita uma consulta à 

CAPES sobre o assunto e, em resposta, foi informado que o PPG 
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poderá realizar estágio Pós-Doc, mas deve ser realizado processo 

seletivo específico. Diante da situação o Presidente solicitou 

que os conselheiros se manifestem sobre o interesse na oferta de 

Pós-Doc para que seja realizado um processo seletivo específico. 

A conselheira Cristiane afirmou que realizou estágio Pós-Doc na 

UFMG e explicou que os procedimentos para admissão foram com 

regras, mas sem concorrência, baseando-se no contato com os 

professores e apresentação do projeto de pesquisa que era 

avaliado pelo Colegiado do Curso. Afirmou também que havia 

Edital para a seleção para bolsa de estudos. O Presidente 

salientou que o PPG é um órgão formal da Câmara dos Deputados e 

que estamos submetidos a procedimentos administrativos internos 

que diferem de instituições públicas de ensino. O conselheiro 

Renon afirmou que o processo poderia ser feito por meio de carta 

convite e que seja aprovado pelo Colegiado. O conselheiro 

Maurício concordou com a proposta e sugeriu que seja feito um 

Edital de fluxo contínuo para apresentação de propostas, sem 

concorrência, sem prazo, mas com regras e requisitos, com o 

mínimo de burocracia. O conselheiro Renon também solicitou que 

seja feita proposta para que a Casa possa dar oportunidade aos 

docentes do Mestrado se licenciarem para se dedicarem às 

pesquisas internacionais. O Presidente pediu que as propostas 

sejam encaminhadas para o Programa e convidou os conselheiros 

para a formação de um grupo para discutir o assunto. PAUTA: ITEM 

1 – HOMOLOGAÇÃO DOS TCCs DOS ALUNOS RODOLFO AUGUSTO ROCHA 

MONTEIRO E THYAGO MARCEL CRUZ E SILVA – TURMA 2019MEST2: o 

Presidente anunciou que o conselheiro Antonio elaborou o parecer 

dos TCCs dos alunos Rodolfo Monteiro e Thyago Silva (Turma 

2019Mest2), recomendando a sua homologação. O conselheiro 

Antonio pediu a palavra para enaltecer o trabalho realizado 

pelos docentes Terezinha e Thiago nas oficinas de elaboração de 

TCC o que muito facilitou o trabalho de averiguação de 
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conformidade com as regras da ABNT. 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 – 

HOMOLOGAÇÃO DAS INDICAÇÕES DE ORIENTAÇÕES – TURMA 2022MEST1: 

Passando para o segundo item da pauta o Presidente comunicou que 

houve uma permuta entre alguns orientadores dos alunos da turma 

2022MEST1 e foi oferecida mais uma vaga aos candidatos pelos 

conselheiros André, Cláudia e Renon. Com isso o número de alunos 

passou para 29 alunos integrantes da turma 2022MEST1. Após os 

remanejamentos realizados pela coordenação do PPG, as indicações 

de orientadores e orientandos foram submetidas para homologação 

do Colegiado e foram aprovados por unanimidade. A conselheira 

Terezinha pediu que fossem apresentadas a quantidade de 

indicações por linha de pesquisa. Feita a classificação foram 

preenchidas 5 orientações para a Linha 1, 13 orientações para a 

Linha 2 e 11 orientações para a Linha 3. A conselheira Terezinha 

propôs que a Linha 1 seja reavaliada e sugeriu que os docentes 

da linha se reúnam com esse objetivo. O Presidente propôs que a 

conselheira Terezinha organizasse o grupo com essa proposta. 

Encerrada a pauta, o Presidente comunicou que todos os docentes 

receberam um e-mail convite para participar de uma reunião que 

apresentará a plataforma ELEVE que servirá de acesso e registro 

de frequência às aulas pelos professores e alunos do curso de 

Mestrado. O conselheiro Cristiano Ferri, um dos docentes que 

participou do experimento de utilização da ELEVE no semestre 

anterior, manifestou o seu apreço com os benefícios que as 

funcionalidades da plataforma proporcionaram na gestão de 

frequência e participação dos alunos na disciplina. O Presidente 

perguntou se os conselheiros tinham algum outro assunto a 

discutir, mas não houve manifestações. Nada mais havendo a 

Documento assinado por: Fabiano Peruzzo Schwartz, Ricardo Pereira Dias
Selo digital de segurança: 2022-UVGB-JQWC-CRMR-FVYE.



 
 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO 
Coordenação de Pós-Graduação 

 

 

310 

 

tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e quarenta e três 

minutos. Eu, RICARDO PEREIRA DIAS, lavrei a presente Ata.   

 

Fabiano Peruzzo Schwartz – Presidente 

 

 

Ricardo Pereira Dias – Secretário 
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