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REUNIÃO PRESIDIDA 

PELO PROFESSOR 
Alan Daniel Freire de Lacerda (Coordenador de Curso) 

MOTIVO DA REUNIÃO 1ª Reunião do Colegiado de Curso 

SECRETÁRIA Gilvânia Morais de Araujo Lima 

PROFESSORES 
PRESENTES 

Alan Daniel Freire de Lacerda; 
Joana Tereza Vaz de Moura; 
Lindijane de Souza Bento Almeida; 
Maria do Livramento Miranda Clementino; 
Sandra Cristina Gomes; 
Soraia Maria do Socorro Carlos Vidal; 
Wagner de Souza Leite Molina; 
Robério Paulino Rodrigues.  

AUSÊNCIAS 

JUSTIFICADAS 

Ana Cláudia Duarte Cardoso (Afastamento no País: Reunião em Brasília);  
Fernando Bastos Costa (Afastado para Estágio Pós-Doutoral); 
Gil Célio de Castro Cardoso (Exercício provisório na UNB); 
Márcio Moraes Valença (Afastamento do País: Portugal). 

 

1. ORIENTAÇÃO ACADÊMICA  

1.1. De 10 a 31 de maio de 2010 será o prazo para solicitação de vagas no SIGAA, referente ao período 2010.2; então o 
professor Alan Lacerda propôs que os professores marquem reuniões de orientação Acadêmica, com seus 
respectivos orientandos, antes desse período; para que possamos saber a demanda de vagas a serem solicitadas a 
outros departamentos; 

1.2. A professora Maria do Livramento propõe que os orientadores devem estimular os alunos a se matricularem em 
disciplinas da própria grade do DPP; 

1.3. A professora falou ainda que a partir de 2010.2 os docentes lotados no DPP não deverão mais ministrar disciplinas em 
outros departamentos, a exemplo do professor Wagner Molina que ministra uma disciplina para o Departamento de 
Ciências Sociais; 

 

1.4. O professor Robério Rodrigues receberá orientandos a partir do semestre 2010.2, quando haverá uma nova 
redistribuição em virtude do ingresso de novas turmas. 

2. SEMESTRE 2010.1  

2.1. O professor Robério Paulino deu suas impressões sobre o comportamento, assiduidade e atraso dos alunos;  

2.2.  Já o professor Wagner Molina relatou que quanto à disciplina Ateliê de Gestão de Políticas Públicas II, os alunos são 
assíduos e com muita expectativa quanto ao programa; 

2.3. A professora Sandra Gomes informa que percebeu um amadurecimento nos alunos, maior concentração e muito 
produtivo o seu horário de aula, que acontece nos dois primeiros horários da Segunda-Feira; 

2.4. A professora Lindijane Almeida concorda e reitera o relato da professora Sandra Gomes; 

2.5. A professora Joana Almeida informa que no turno da tarde embora seja perceptível uma maior concentração dos 
alunos, ainda estão muito imaturos; já no turno da noite, há uma dispersão geral; 

2.6. A professora Soraia Vidal sugere que todos os professores pesquisem técnicas pedagógicas  com o intuito de 
estimular o comprometimento dos alunos com as atividades, pois o trabalho em grupo é basicamente o maior desafio dos 
professores das disciplinas de Ateliê de Gestão de Políticas Públicas; 

2.7. O professor Alan Lacerda relata que há um maior absenteísmo no turno da noite, já à tarde é perceptível a motivação 
geral dos alunos; 

2.8. A professora Maria do Livramento informou que nesse período alguns de seus orientandos farão o Estágio Docência, 
cujas disciplinas contempladas serão:  
2.8.1. ATORES POLÍTICOS E SOCIAIS – Rainolenes; 
2.8.2. GESTÃO PÚBLICA NO BRASIL CONTEMPORÂNEO – Aracely Xavier; 
2.8.3. ESTATÍSTICA APLICADA PARA O GESTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS – Veruska Pereira e Patrícia Maciel 

2.9. O Sr. Coordenador informou que recebeu da Secretaria do Departamento de Letras a informação que já há professor 
para a disciplina Produção de Texto I. 

2.10. Finalizada a sessão às 11:50 horas. 

 

OBSERVAÇÕES Sem observações. 

 


