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ATA DA SEXAGÉSIMA NONA REUNIÃO DO COLEGIADO DO MESTRADO 

PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, 

TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO (CEFOR) DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

iniciada em cinco de maio de dois mil e vinte e dois, às dez 

horas e dois minutos, por meio da plataforma Zoom. Em primeira 

convocação estiveram presentes: Fabiano Peruzzo Schwartz e Karem 

Rodrigues de Paula – Presidente e Secretária, respectivamente; e 

os conselheiros Cristiane Brum Bernardes, Fábio de Barros 

Correia Gomes, Fábio Liberal Ferreira de Santana (discente), 

Fernando Luís Brito da Silva (discente), Rafaela Silva Brito 

(discente), Roberta Cristina Passos Gonçalves (discente), Thiago 

Alexandre Melo Matheus (discente), Valério Augusto Soares de 

Medeiros, e também a servidora Tatyana de Azevedo Maia. 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) ESTATÍSTICAS DA MATRIZ 

CURRICULAR DO MESTRADO: o Presidente apresentou aos conselheiros 

uma tabela com estatísticas das disciplinas ministradas no curso 

de Mestrado desde sua criação, demonstrando que há disciplinas 

estruturantes sem oferta desde 2017. A conselheira Cristiane 

apontou que essa análise deveria ser feita com uma periodicidade 

menor, em razão da saída do Programa de professores que estão à 

frente dessas disciplinas. Ela também sugeriu que uma próxima 

análise inclua as disciplinas cursadas por alunos regulares 

quando ainda estavam matriculados como especiais. O Presidente 

alertou que essa discussão deverá ser retomada em setembro, a 

fim de subsidiar o primeiro semestre letivo de 2023. 2) PROCESSO 

GRUPO DE TRABALHO: o Presidente fez um breve comunicado, 

contextualizando as repercussões dos resultados do grupo de 

trabalho que elaborou o parecer técnico-jurídico sobre o 

pagamento da GECC e a manutenção da sala de professores no 

Cefor. Ele informou aos conselheiros que o processo está na 
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pauta da Diretoria-Geral e que a decisão deverá sair em breve. 

3) OFERTA DE VAGAS PARA PROCESSO SELTIVO DE ALUNO REGULAR: o 

Presidente informou aos conselheiros que eles em breve vão 

receber uma planilha na qual devem indicar se ofertarão vagas de 

orientação no próximo processo seletivo e, se sim, eles devem 

informar o número de vagas e as temáticas abordadas. O 

Presidente também esclareceu aos docentes sobre a importância do 

comprometimento com as ofertas registradas, pois esses dados 

serão utilizados para confecção do edital do processo seletivo. 

4) DEFINIÇÃO DE DISCIPLINAS DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO DE 2022 

(PLANOS DE CURSO E PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS ESPECIAL): na 

sequência da reunião, o Presidente anunciou que as disciplinas 

do segundo semestre letivo de 2022 já estão definidas e que os 

docentes receberão um e-mail solicitando o envio dos planos de 

curso definitivos até 9 de maio, a fim de iniciar a seleção de 

alunos especiais. Ele também avisou que o regulamento prevê 

aulas totalmente presenciais para o próximo semestre. PAUTA: 

ITEM 1 – HOMOLOGAÇÃO DOS TCCS DOS ALUNOS ROBERTA CRISTINA PASSOS 

GONÇALVES – TURMA 2018MEST2; E JOÃO THIAGO ALMEIDA STILBEN – 

TURMA 2019MEST2: o Presidente anunciou que o conselheiro Antônio 

Barros elaborou os pareceres dos TCCs dos alunos Roberta 

Gonçalves e João Stilben (turmas 2018Mest2 e 2019Mest2, 

respectivamente), recomendando a sua homologação. A leitura do 

parecer 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 REGULAMENTO DE ALUNOS 

ESPECIAIS: passando para o segundo item da pauta, o Presidente 

falou sobre a necessidade de se corrigir o texto do Regulamento 

de Aluno Especial. Em seguida, fez a leitura do texto do novo 

Regulamento e o submeteu aos conselheiros para votação, tendo 

sido aprovado por unanimidade. ITEM 3 – DISPENSA DA 
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OBRIGATORIEDADE DE PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO INTERNO NAS BANCAS DE 

QUALIFICAÇÃO E DEFESA: como último item da pauta, o Presidente 

comunicou que a obrigatoriedade de um membro interno ao Programa 

participar das bancas de TCC restringe a formação de bancas 

pelos orientadores. O Presidente apontou, em resposta a um 

questionamento do conselheiro Fernando, que tal exigência também 

sobrecarrega a contabilização das 120 horas docentes dos 

professores do Programa. Aproveitando o assunto, o conselheiro 

Thiago perguntou sobre a possibilidade de se manter bancas 

virtuais após o fim da pandemia, e o Presidente respondeu que 

estamos aguardando resposta por parte da Capes. Concluída a 

apresentação do assunto, o Presidente propôs votação para que 

essa obrigatoriedade seja dispensada a partir das próximas 

bancas, o que foi aprovado por unanimidade. Finalizada a pauta, 

o Presidente perguntou se os conselheiros tinham algum outro 

assunto a discutir. O conselheiro Valério questionou se há 

previsão de publicação de novo edital para o Programa de 

Iniciação Científica (PIC), e o Presidente lhe respondeu que 

ainda aguarda a avaliação dos órgãos superiores da Casa sobre os 

resultados do Programa. Antes de finalizar a reunião, o 

Presidente informou que a criação de curso pós-doc será 

discutida na próxima reunião do Colegiado. Nada mais havendo a 

tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e dezoito minutos. 

Eu, KAREM RODRIGUES DE PAULA, lavrei a presente Ata.   

 

Fabiano Peruzzo Schwartz – Presidente 

 

 

Karem Rodrigues de Paula – Secretária 

 

 

 


