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Programa de Pós-Graduação 
 
1) Ficam aprovadas as propostas para constituição dos seguintes grupos: 
  
 

Título Gestão de pessoas, informação e conhecimento no legislativo.  

Cadastro GPE 1.17 

Linha de Pesquisa Gestão Pública no Poder Legislativo 

Coordenador Roberto Campos da Rocha Miranda 

Membros Nilson Rodrigues Assis 
Thiago Luiz Silva Campos 
Marcos Antônio Reis 
Paola Mara Alves Silveira 
Valéria Santos Paiva Dias Lima 
Miller Borges Catanheira de Carvalho 
Natércia Micheletti Viana 

Resumo do Projeto 

O grupo tem por objetivo discutir práticas, ações, iniciativas adotadas no âmbito do Legislativo 
voltadas para Gestão de Pessoas, Gestão da Informação e Gestão do Conhecimento, com 
desdobramentos em capacitação, aprendizagem organizacional e inteligência institucional. Tem 
ainda por foco diagnosticar situações que venham a impactar nas atividades dos servidores de 
Casas Parlamentares. A metodologia empregada vale-se da pesquisa documental e 
bibliográfica, de surveys e outros métodos de levantamento de dados. Os estudos empíricos 
estarão presentes na consolidação e da aplicação das teorias ao contexto das Casas 
Legislativas. Os produtos do trabalho do grupo serão consubstanciados em artigos a serem 
submetidos a revistas especializadas. Também são considerados produtos eventuais 
participações em congressos e similares. 

 
 

Título Multipartidarismo e Qualidade da Democracia II 

Cadastro GPE 02.17 

Linha de Pesquisa Política Institucional do Poder Legislativo 

Coordenador Ana Lúcia Henrique Teixeira Gomes 

Membros Denise Paiva Ferreira (UFG)       
Pedro de Abreu Gomes dos Santos (Luther College)               

Resumo do Projeto 

O Grupo de Pesquisa Multipartidarismo e Qualidade da Democracia organizado em 2013 
centrou foco na questão das manifestações sociais que haviam eclodido na década e suas 
implicações para a qualidade da democracia Nesta nova edição, agregam-se novas 
perspectivas na esteira dos recentes acontecimentos. As eleições de 2014 aprofundaram a 
fragmentação na Câmara dos Deputados e confirmaram a opção de mais de 60% dos eleitores 
por uma mulher na presidência. Uma forte crise institucional eclodiu logo após o pleito e 
acabou por levar ao impeachment da primeira mulher presidenta eleita presidente no Brasil, em 
seu segundo mandato. 

 
 

Título Gênero e representação política 

Cadastro GPE 3.17 

Linha de Pesquisa Processos Políticos do Poder Legislativo 

Coordenador Giovana Dal Bianco Perlin 

Membros Elisabete Busanello 
Mariana Silva Abreu 
Natalia Mateus Kawano 
Danilo Morais 
Maria Luiza Walter Costa  
Paulo Corrêa 
Ana Karine Nogueira da Costa Silva 
Alessandra Silva Gadelha 



Resumo do Projeto 

(Apresentação) O grupo de pesquisa sobre gênero e parlamento foi iniciado em 2010, com uma 
pesquisa sobre os temas ideológico-propositivos presentes nas proposições apresentadas por 
deputadas brasileiras. O trabalho foi apresentado na II Jornada de Pesquisa e Extensão da 
Câmara dos Deputados, em 2011. Dos trabalhos do grupo emergiu um artigo publicado na 
revista E-Legis, de título “Políticas familiarmente responsáveis no brasil: interação família-
trabalho nas agendas de políticas estatais e organizacionais”. Em 2015, o grupo foi retomado 
com uma pesquisa sobre gênero e representação política que alimentou duas dissertações de 
mestrado, uma monografia de especialização e foi apresentado em um congresso internacional 
de Ciência Política. O trabalho do congresso foi publicado, com o título “How women represent 
women: the case of the brazilian chamber of deputies”. Atualmente, a proposta de trabalho é 
manter um grupo permanente de pesquisas sobre gênero e representação política, cujo 
objetivo é contribuir para os estudos da representação política, especificamente relacionados à 
categoria gênero de análise, analisando a participação de parlamentares no Congresso 
Nacional brasileiro e também de forma comparada. 

 
 
 

Título Contratação Pública de Projetos  
Legislação e regulamentação no Brasil, de 1935 aos dias atuais 

Cadastro GPE 4.17 

Linha de Pesquisa Gestão Pública no Poder Legislativo 

Coordenador  Fabiano José Arcadio Sobreira 

Membros  Elcio Gomes da Silva 
 Sylvia Ficher (UnB) 

Resumo do Projeto 

Este projeto é apresentado como continuidade e aprofundamento da pesquisa que se encontra 
em conclusão no âmbito do GPE/CEFOR, intitulada “Contratação Pública de Projetos e 
Julgamento Qualitativo: Análise comparativa entre a legislação Europeia e a Brasileira” 
(SOBREIRA e RIBEIRO, 2017). Tal pesquisa teve como objetivo a análise do contexto 
legislativo contemporâneo (no Brasil e na Europa) das contratações públicas de projeto, com 
enfoque nas Parcerias Público-Privadas e, nesse contexto, os Concursos de Projeto. As 
conclusões do estudo provocaram reflexões que remetem à necessidade de um olhar 
retrospectivo sobre a história da legislação e da regulamentação das contratações públicas de 
projeto no Brasil, como ferramenta para a compreensão e a crítica do contexto atual e das 
proposições em curso. É nesse sentido que é apresentado este projeto, que tem como principal 
objetivo identificar e analisar a legislação e a regulamentação das contratações públicas 
de projeto, com enfoque nos concursos, do segundo quarto do século XX aos dias 
atuais. O recorte temporal proposto tem como marco inicial a Lei 125 de 1935, um dos 
primeiros instrumentos a regulamentar a contratação pública de projeto, e se estende até os 
dias atuais, com o propósito de identificar semelhanças, diferenças e respectivas 
contextualizações com os cenários técnico, profissional, político e social no período estudado. 

 
 
 

Título O legislativo e a política de saúde no Brasil.  

Cadastro GPE 05.17 

Linha de Pesquisa Processos Políticos do Poder Legislativo: Processo Legislativo 

Coordenador Fábio de Barros Correia Gomes  

Membros Cláudio Viveiros de Carvalho,  
Geraldo Lucchese,  
Marcelo Ferraz de Oliveira Souto,  
Monica Nunes Rubinstein  

Resumo do Projeto 

Em sua quinta fase, o GPE-Saúde, que desenvolveu e aperfeiçoou metodologia de 
classificação de proposições legislativas relacionadas à saúde (incluindo um manual de 
classificação), avançará na ampliação da base de proposições classificadas e na promoção da 
utilização da classificação em atividades acadêmicas e operacionais. 

 



 

Título Mulheres no parlamento: um olhar sobre a atuação das Deputadas 
Federais 

Cadastro GPE 06.17 

Linha de Pesquisa Processos Políticos do Poder Legislativo - Representação e 
Representatividade do Parlamentar 

Coordenador Gerson Luiz Scheidweiler Ferreira 

Membros Ana Cláudia Sousa Oliveira 
Janara Kalline Leal Lopes de Sousa (UnB) 

Resumo do Projeto 

O aumento da participação feminina nos espaços de poder político é um dos ideais que 
levaram à gênese do movimento feminista e, hoje, faz parte da agenda de organismos 
nacionais e internacionais. Na Câmara dos Deputados, a Bancada Feminina assumiu, desde 
2013, a luta por equidade de gênero na representação política como uma das suas principais 
ações, resultando na campanha “Mais Mulheres na Política1”. A partir desse cenário, o 
presente projeto de pesquisa busca compreender quais os principais temas de atuação das 
deputadas federais da 53ª e da 55ª legislatura e sua correlação com a agenda do movimento 
feminista. O estudo permitirá compreender se as mulheres, quando chamadas à participação 
política, têm atuado em temas para além daqueles relacionados ao que se chama care politics 
ou se a dominação masculina institucionalizada restringe suas áreas de atuação. Para isso 
propõe-se a realização de Pesquisa Documental em proposições e pronunciamentos 
apresentadas e proferidos deputadas federais, bem como entrevistas em profundidade com 
uma amostra de integrantes dos movimentos de mulheres e da Bancada Feminina da Câmara 
dos Deputados. 
 
 

 
Título 

Análise dos fatores que influenciam e limitam o processo de edição de 
normativos que regulam a gestão de pessoas na Câmara dos 
Deputados.  

Cadastro GPE 7.17 

Linha de Pesquisa Gestão Pública no Poder Legislativo 

Coordenador Jules Rodrigues Pereira 

Membros Marilda Marcondes Machado 
Arthur Mesquita Camargo 

Resumo do Projeto 

O grupo tem por objetivo analisar os fatores que influenciam e limitam o processo de edição de 
normativos que regulam a gestão de pessoas na Câmara dos Deputados. O ambiente 
institucional, a estrutura e a cultura em organizações públicas podem oferecer restrições à 
autonomia de unidades de gestão de pessoas para o alinhamento de seus processos à 
estratégia organizacional e as etapas pelas quais a elaboração dos normativos passa pode 
refletir alguns destes fatores. Para a pesquisa, serão empregadas técnicas como pesquisa 
documental e bibliográfica, de surveys e outros métodos de levantamento de dados. 

 
 

Título Poder legislativo e Estado laico 

Cadastro GPR 8.17 

Linha de Pesquisa Processos Políticos do Poder Legislativo 

Coordenador Márcia Maria Bianchi Prates 

Membros Gilvan Correa de Queiroz Filho 
Gerlaine Torres Martini  
Allan Cotrim do Nascimento 
Marcus Alberto Moura Maciel 
Bernardo Pablo Sukienikk 
Rodrigo Oliveira Perez 

Resumo do Projeto 

O GPE pesquisará, no âmbito da Câmara dos Deputados, o fenômeno da atuação das 
bancadas que se denominam religiosas versus a atuação dos que se denominam defensores 
das liberdades fundamentais, que tentam frear suas atividades, especialmente no que tange à 
definição de normas que visam garantir ou não o Estado laico. Amplitude da definição 
legislativa de estado laico. 



 
 

Título Gêneros textuais e produção de conteúdo nos domínios discursivos da 
Câmara dos Deputados 

Cadastro GPE 09.17 

Linha de Pesquisa Gestão Pública no Poder Legislativo – gestão da informação e do 
conhecimento no Poder Legislativo 

Coordenador Maristela Martha de Alcântara Silva Sampaio 

Membros Karem Rodrigues de Paula 

Resumo do Projeto 

A pesquisa tem como objetivos identificar, listar e caracterizar gêneros textuais pertencentes a 
domínios discursivos da Câmara dos Deputados, bem como levantar exemplos desses 
conteúdos produzidos no contexto da atividade legistativa, para a realização de estudos de 
caso, quando serão aplicados os conceitos pertinentes. A expectativa é que sejam obtidos 
resultados quanto à adequação e eficácia dos conteúdos produzidos e que seja possível 
buscar e propor soluções para o aprimoramento das práticas de produção de conteúdo e/ou do 
conteúdo em si, sempre de acordo com as bases conceituais, parâmetros linguísticos e 
gramaticais e normas legislativas pertinentes. 

 
 
 
 

Título Demandas Tecnológicas para Elaboração de Proposições Legislativas: 
Realidade da Câmara dos Deputados 

Cadastro GPE 10.17 

Linha de Pesquisa Processos Políticos do Poder Legislativo 

Coordenador Francisco Edmundo de Andrade 

Membros José Antônio Ferreira Filho 

Resumo do Projeto 

Diagnóstico das dificuldades e demandas tecnológicas das unidades da Câmara dos 
Deputados envolvidas na elaboração de projetos de lei e de outras proposições legislativas, 
com vistas a identificar oportunidades de modernização tecnológica com base no “estado da 
arte” da Legimática e da Gestão do Conhecimento. 

 
 
 
 

Título Políticas públicas para o desenvolvimento da prática da atividade física 
e do esporte no Brasil 

Cadastro GPE 11.17 

Linha de Pesquisa Gestão Pública no Poder Legislativo  

Coordenador Lindberg Aziz Cury Junior 

Membros Gilson Vasconcelos Dobbin 
Paola Mara Alves Silveira 

Resumo do Projeto 

O grupo de pesquisa pretende abordar o contexto esportivo no Brasil, no que tange aos 
aspectos relacionados às políticas públicas e ao escopo de atuação da Comissão do Esporte 
da Câmara dos Deputados (CESPO). O objetivo é desenvolver e fomentar pesquisas sobre 
políticas públicas voltadas para a atividade física e o esporte no Brasil. O tema abordado 
justifica-se a partir do crescimento da ênfase e da abrangência das discussões sobre a 
importância do esporte como política pública e da ampliação e desenvolvimento de políticas 
públicas específicas para o esporte, tanto no escopo do Poder Executivo quanto do Poder 
Legislativo. A pesquisa será composta por uma etapa exploratória e uma descritiva, tendo por 
finalidade configurar-se como pesquisa aplicada, uma vez que pretende utilizar e aplicar os 
conhecimentos gerados no âmbito da CESPO. 

 
 
 
 



 

Título Reforma Política e Direito Eleitoral 

Cadastro 12.17 

Linha de Pesquisa Linha de Pesquisa: Processos Políticos do Poder Legislativo (função 
legiferante) 

Coordenador Carlos David Carneiro Bichara  

Membros Roberto Carlos Martins Pontes  
Maria Regina Reis  
Raphael Carvalho da Silva 
Leo Oliveira Van Holte   

Resumo do Projeto 

Grupo de Pesquisa que de analisa as principais teses e proposições formuladas nos debates 
legislativos acerca da reforma política e das alterações na legislação eleitoral brasileira, 
buscando-se o cotejamento de teses à luz da experiência internacional e projeções sobre seus 
efeitos prováveis para as instituições políticas brasileiras 

 
 

Título Teoria Política, Constitucionalismo e Legislação 

Cadastro GPE 13.17 

Linha de Pesquisa Processos Políticos do Poder Legislativo 

Coordenador Carlos David Carneiro Bichara 

Membros Marcelo Barroso Lacombe 

Resumo do Projeto 

Teoria e realidade social estabelecem desde sempre uma relação complexa. Se por um lado, a 
teoria política é influenciada pelo imaginário de seu próprio tempo e pelas contingências nas 
quais os atores estão imersos, por outro lado, a sistematização de categorias e as pretensões 
normativas contidas nas teorias imprimem influência sobre os processos históricos, atores 
políticos e arranjos institucionais e legislativos. Tendo em vista essa relação complexa, este 
grupo de pesquisa é motivado pelo seguinte questionamento: como as famílias/tradições da 
teoria política e seus respectivos conteúdos podem nos auxiliar a compreender as fontes dos 
arranjos institucionais/legislativos hoje? 

 
 

Título Preservação e eficiência energética Intervenções em edifícios na esfera 
da administração pública 

Cadastro 14.17 

Linha de Pesquisa Gestão Pública no Poder Legislativo-  
Gestão do Patrimônio Edificado 

Coordenador Elcio Gomes da Silva  

Membros Fabiano José Arcadio Sobreira 
José Manoel Morales Sánchez 
Cláudia Naves David Amorim 
Bruna Barbosa de Lima 

Resumo do Projeto 

O presente projeto de pesquisa relaciona-se à sequência de investigações e de estudos técnicos 
voltados para a preservação do Palácio do Congresso Nacional e para a cooperação entre as 
áreas técnicas da administração pública. Um dos principais desafios que se apresenta para os 
órgãos de manutenção do patrimônio edificado recente refere-se à necessária adequação dos 
prédios às medidas voltadas para a redução do consumo de energia e melhoria do desempenho 
térmico. Adequações que, dado o grau de intervenções na construção, muitas vezes conflitam 
com os princípios fundamentais da preservação de edifícios e comprometem o legado que 
deveria ser resguardado. Com o intuito de avaliar como tem sido tratado esse conflito identificado 
na modernização das construções, vislumbra-se que os estudos de casos de intervenções em 
edifícios na esfera da administração pública podem agregar subsídios para o planejamento futuro 
das instalações físicas do parlamento brasileiro. A partir dessa visão, a presente pesquisa tratará 
da análise crítica de outros exemplares da arquitetura moderna, com o objetivo de identificar 
iniciativas correlatas que possam servir como referências na definição de diretrizes para o futuro 
plano de preservação do Congresso Nacional. 



Título  As funções desempenhadas pelos E-parlamentos na América Latina: a 
Câmara dos Deputados brasileira de uma perspectiva comparada (2016-
2020).  

Cadastro GPE 15.17 

Linha de Pesquisa Política institucional do Poder Legislativo 

Coordenador Andrea Sampaio Perna 

Membros Sérgio Braga (PPGCP-UFPR) 
Isabele Mitozo (PPGCP-UFPR) 
Fabricia Vieira Almeida (PPGCP-UFPR)  
Francisco Paulo Jamil Marques (PPGCP-UFPR)  
Márcio Cunha Carlomagno (PPGCP-UFPR)  
Rafael Cardoso Sampaio (PPGCP-UFPR) 

Resumo do Projeto 

O projeto pretende agregar diversas pesquisas sobre a democracia digital e e-parlamentos na 
América Latina que tenham um viés comparativo. O objetivo é comparar várias experiências de 
uso das tecnologias digitais no Brasil com outros países da América Latina. A análise baseia-se 
no modelo metodológico proposto por Cristina Leston-Bandeira, em seus diversos trabalhos 
sobre os parlamentos digitais europeus. A hipótese de pesquisa é a de que as tecnologias 
digitais estão impactando de forma incremental as democracias latino-americanas contribuindo 
para a melhoria de sua qualidade ao abrir oportunidades de interação entre esfera política e civil, 
e contribuir para a criação de uma cultura política de alternância no poder e mais participativa. A 
metodologia será a análise comparativa, em sua dimensão qualitativa e quantitativa, e também 
estudos de caso de processos decisórios específicos. Esperamos com esta pesquisa efetuar 
estudos empiricamente orientados das experiências de democracia digital nos E-parlamentos na 
América Latina, analisando o Brasil nesse contexto de uma perspectiva comparada. 

 
 
 

2) Foram encerrados os GPEs descritos abaixo no período de março/2016 a março/2017. 
 

Nº TÍTULO TÉRMINO 

2.15 
A fragilidade do processo legislativo resultado das decisões abertas às 
questões de ordem apresentadas no âmbito da Câmara dos Deputados 

Dez/2016 

4.15 
Mulheres e Política: estudo sobre a representação de gênero na Câmara 
dos Deputados 

Jan/2017 

1.14 
Gestão do Conhecimento e da Informação, Inteligência e Aprendizagem 
Organizacional no Legislativo (Institucional) 

Mar/2017 

2.14 Legislativo e a Política de Saúde no Brasil (Institucional) Fev/2017 

3.14 Multipartidarismo e Qualidade da Democracia Mar/2017 

6.14 Lobby no Congresso Regras, atuação, dificuldades, expectativas Dez/2016 

8.14 
Eficácia da Lei 9.985/2000 - Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação 

Mar/2017 

9.14 Aspectos Políticos do Processo Legislativo: Estudo de Caso Mai/2016 

12.14 
Financiamento de campanhas eleitorais no Brasil (Análise das prestações 
de contas dos candidatos às eleições de 2010 e 2014) (Institucional) 

Mar/2017 

2.13 Bases de dados do Poder Legislativo (Institucional) Jun/2016 

4.13 
O Papel do Poder legislativo na aprovação de Matérias Relevantes no 
Período de 1988 a 2002 

Mar/2016 

10.13 

Orçamento Impositivo e despesas obrigatórias continuadas: introdução do 
orçamento impositivo brasileiro no ordenamento brasileiro e crescimento 
das despesas obrigatórias continuadas (Institucional - Continuação GPE 
anterior, GPE 12.10) 

Jun/2016 

 
 
 
 
 
 
 



3) Foram prorrogadas as vigências dos seguintes Grupos:  
 

Nº TÍTULO PERÍODO 

2.16 Acessibilidade: informação e educação para democracia 
mar/2017 – 

prorrogado até abr/2019 

9.16 
Custos aplicados ao setor público: estudo para 
aplicabilidade da contabilidade de custos no âmbito da 
gráfica da Câmara dos Deputados 

dez/2016 – 
prorrogado até jun/2017 

6.15 Relações Institucionais e Governamentais: um panorama 
abril/2016 – 

prorrogado até abr/2017 

15.15 
A Implantação da Lei de Acesso à Informação na Câmara 
dos Deputados: uma avaliação (INSTITUCIONAL) 

nov/2016 
prorrogado até nov/2018 

4.14 
O Papel do Poder Legislativo na Transformação 
Econômica dos Regimes em Democratização 

mai/2016 
prorrogado até abr/2017 

 
 
 

 

 
Fabiano Peruzzo Schwartz 

Coordenador 
 
 
 
 


