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ATA DA QUADRAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO COLEGIADO DO MESTRADO 
PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, 
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO (CEFOR) DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, iniciada em sete de fevereiro de dois mil e 
dezenove, às quatorze horas e trinta e nove minutos, nas 
dependências do Cefor. Em primeira convocação estiveram 
presentes: Ricardo Senna Guimarães (Coordenador do Programa 
em exercício) e Ricardo Pereira Dias – Presidente e 
Secretário, respectivamente; os conselheiros Ana Lúcia 
Henrique Teixeira Gomes, Antonio Teixeira de Barros, 
Cristiane Brum Bernardes, Fabiano Peruzzo Schwartz, Fábio de 
Barros Correia Gomes, Ginny Carla de Morais de Carvalho 
(representante discente), Ricardo Chaves de Rezende Martins, 
Rildo José Cosson Mota e Terezinha Elisabeth da Silva. O 
presidente do Colegiado, Ricardo Senna Guimarães, deu posse à 
representante discente Ginny Carla Morais de Carvalho. 
EXPEDIENTE: APRESENTAÇÃO DO EXTRATO LATTES: O presidente 
convidou o conselheiro Fabiano Schwartz para apresentar o 
modelo de extrato que foi elaborado pela Coordenação do 
Programa e enviado aos docentes. Alertou sobre a importância 
de se manter o currículo lattes sempre atualizado. PRAZO 
FINAL PARA COLETA CAPES NA PLATAFORMA SUCUPIRA: foi 
comunicado aos presentes que a Capes já está recebendo as 
informações das IES pelo sistema Coleta e que o período final 
para envio dos dados será o dia 8 de março de 2019. AULA 
INAUGURAL DO PROGRAMA: o presidente anunciou que o ano letivo 
de 2019 terá início dia 25/2 com a realização da aula 
inaugural, às 10 horas com a presença do ministro do Supremo 
Tribunal Federal, Sr. Luís Roberto Barroso que proferirá 
palestra com o tema “Uma agenda para o futuro”. 
ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS REGULARES: foi apresentada a 
situação dos alunos ingressantes nos anos de 2017 e 2018, 
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lembrando dos prazos das etapas que ainda devem ser 
concluídas em cada turma. PANORAMA DAS MATRÍCULAS DOS ALUNOS 
ESPECIAIS: foi apresentado um relatório de matrículas 
efetivadas para o primeiro semestre de 2019, tanto dos alunos 
regulares, quanto dos alunos especiais. ALTERAÇÃO DO PROCESSO 
DE AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS NO 2º SEMESTRE 2018: o presidente 
comunicou que desde o final do ano de 2018 a coordenação 
modificou a forma de aplicação das avaliações de reação das 
disciplinas do mestrado, sendo agora utilizado o formulário 
eletrônico, o que garantiu uma maior participação dos alunos, 
aumentando o número de avaliações respondidas. PUBLICAÇÃO DAS 
EDIÇÕES TRADUZIDAS DA E-LEGIS: o conselheiro Antonio afirmou 
que já foram traduzidos os números (artigos) da revista E-
Legis relativos ao ano de 2017, restando apenas o último 
número de 2018, que já foi encaminhado para tradução. A 
expectativa é de que o lançamento ocorra ainda no primeiro 
semestre de 2019. DISCIPLINA DE INVERNO: foi anunciada a 
realização de uma disciplina de inverno, intitulada ANÁLISE 
QUALITATIVA APLICADA A ESTUDOS POLÍTICOS, a ser ministrada no 
período de 1 a 5 de julho de 2019, cujos professores serão 
Cristiane Bernardes, Antonio Barros e Ricardo Fabrino (UFMG). 
O objetivo é oferecer a disciplina aos alunos que não tem 
disponibilidade durante o semestre. As matrículas serão 
oferecidas posteriormente. PAUTA: ITEM 1) REVISÃO DO QUADRO 
DE AVALIAÇÃO DO CORPO DOCENTE: O Presidente passou a palavra 
para o conselheiro Fabiano Schwartz que explicou aos 
presentes as propostas de mudanças no formulário de avaliação 
dos docentes do programa, no qual sugeriu supressão de alguns 
critérios e alteração da pontuação dos critérios. O 
conselheiro Ricardo Martins ressaltou que a divisão dos 
pontos no formulário está desequilibrada porque está 
valorizando mais a atividade de orientação e a produção 
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intelectual e técnica em detrimento da docência de 
disciplinas que está com pontuação muito baixa. As sugestões 
foram submetidas à votação e aprovadas por 6 votos a favor e 
1 voto contrário. Entretanto, foi sugerido pelo conselheiro 
Fabiano que se estabelecesse uma comissão para estudar e 
avaliar propostas de melhorias do processo de avaliação dos 
docentes. Também o conselheiro Rildo sugeriu a realização de 
uma oficina com o corpo docente com o objetivo de orientar 
sobre elaboração de planos de curso, avaliações e 
metodologias a serem utilizadas em sala de aula etc, sendo 
permitida a participação de discentes. ITEM 2 – HOMOLOGAÇÃO 
DOS ORIENTADORES DA TURMA 2018MEST2: foi apresentada a 
relação de orientadores e orientandos da turma ingressante no 
segundo semestre de 2018. Submetida à votação, foi aprovada 
por unanimidade. ITEM 3 – HOMOLOGAÇÃO DAS DISSERTAÇÕES DOS 
ALUNOS ANDRÉIA, CAROLINA, CLARISSA, DAGMA, MARISTELA E RUI: 
foram apresentados e homologados os pareceres elaborados 
pelos conselheiros Rildo e Terezinha sobre os Trabalhos de 
Conclusão de Curso dos alunos Andréia Araújo, Carolina 
Teixeira, Clarissa Estrela, Dagma Macedo, Maristela Sant’Ana 
e Rui Côrtes. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 
encerrada às dezesseis horas e sete minutos. Eu, RICARDO 
PEREIRA DIAS, lavrei a presente Ata. 
 
 

Ricardo Senna Guimarães – Presidente 

Ricardo Pereira Dias – Secretário 
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