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SECRETÁRIA Gilvania Morais de Araujo Lima 

PROFESSORES 
PRESENTES 

Alan Daniel Freire de Lacerda; 
Anderson Cristopher; 
Fernando Bastos Costa; 
Glenda Dantas Ferreira; 
Joana Tereza Vaz de Moura; 
Lindijane de Souza Bento Almeida; 
Maria do Livramento Miranda Clementino; 
Robério Paulino Rodrigues; 
Sandra Cristina Gomes; 
Terezinha Cabral de Albuquerque Neta; 
Márcio Moraes Valença; 
Soraia Maria do Socorro Carlos Vidal. 

DISCENTES 
Vitor Joanni  
Monaliza Barbosa de Souza (ausente) 

AUSÊNCIAS  Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva. 

 

1. INFORMES GERAIS  

1.1. A professora Joana Moura informa que participou ontem da reunião PROEXT 2013, o prazo para submissão de 
proposta (com recursos de R$ 50.000,00) ou programa (recursos de R$150.000,00), o edital é constituído com 16 
linhas e cada linha escolhe 02 projetos e 02 programas; o prazo para submissão será até 09/04/12. 

1.2. Vitor Joanni informou da II Semana de Políticas Públicas e pede a liberação das aulas para o período.  

1.3. Sandra Gomes informa que está coordenando um GT de Políticas Públicas no CISO deste ano, o prazo para 
submissão será  até o dia 16/03/012; o evento acontecerá em Teresina/PI. 

1.4. O professor Alan Lacerda informa que foi convidado para participar de uma mesa no evento ABCP, em AGO/12.  

1.5. A profa. Livramento fala sobre um tema que está sendo discutido no “campo das públicas”: o juramento para os 
futuros concluintes. Decide-se que  Alan passará um e-mail ao grupo “públicas” incluindo o nome do Wagner Molina, 
como coordenador. 

1.6. Márcio Valença informa que na semana passada teve uma reunião rápida com a Reitora Ângela Paiva sobre a 
expansão; Ele propõe que na próxima reunião da Plenária haja a formação das Comissões, diz também que sugere a 
criação de turmas do GPP para o turno da manhã e caso a Reitora consiga vagas para profess or, já poderá haver a 
disponibilidade das vagas para o vestibular 2013. Ele mencionou também que conversou com Ângela sobre a 
possibilidade de contratação do 2º colocado no concurso Políticas Territoriais e Ambientais e ela achou totalmente 
viável.  

1.7. Márcio Valença menciona ter recebido a informação de uma de suas bolsistas (que é aluna do GPP), sobre uma 
professora substituta estar ministrando  uma disciplina de Tópicos – 15 h em dois horários e ele diz que não é 
interessante, que foge do proposto no Projeto Pedagógico. Glenda diz que apresentou a proposta para a turma, que 
aceitou por unanimidade. Já Márcio diz que isso não deve ser feito para as turmas futuras.  

1.8. Wagner menciona que há um interesse de um professor da UnB que pretende vir para o DPP/UFRN, a través de um 
acordo de cooperação técnica. 

2. 
ATELIÊ VI (POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO 
TE) 

 

2.1. A profa. Livramento informa ter se reunido com os professores do Ateliê VI e posteriormente participou de uma 
reunião com o Prof. Adelardo Dantas/DAE para obter mais informações a respeito do desmembramento, ele informou não 
ter problema e que é bem possível. O Departamento deverá enviar um Memorando pedindo o cancelamento do Ateliê VI 
com 150 horas e criar novos códigos para as duas novas disciplinas. O Diretor do DAE sugeriu também que uma das 
disciplinas seja criada como TCC, pois é melhor para o histórico do aluno, reconhecimento do curso e para o esforço 
departamental. Ele disse ainda que a disciplina TCC é caracterizada por ter uma matrícula permanente, que o aluno pode 
cursá-la a qualquer momento. 

2.3. Decidiu-se que os coordenadores Wagner e Alan farão uma reunião com o Prof. Adelardo para fechar o assunto e dar 
os devidos encaminhamentos formais. 

2.4. Vitor Joanni pergunta se isso já será posto em prática em 2012.1 e foi dito que sim, no máximo para a próxima 
semana. 

2.5. O Colegiado aprova que disciplina Ateliê VI passe a ter 120 h e o TCC 30 horas.  

2.6. Aprova-se também que, para os alunos que estão fazendo trabalhos em grupo, escrevendo artigos etc, deverá ser 
pensada uma política de adequação às novas regras. 



 

2.7. Vítor Joanni avalia que a disciplina Ateliê VI deva ser oferecida novamente no próximo semestre 2012.1, pois muitos 
alunos não se matricularam no semestre atual por  não estarem aptos a desenvolver o TCC. 

3. 
REAPROVEITAMENTO DAS DISCIPLINAS (PROPOSTA 
DE CRITÉRIO A SER ADOTADO) 

 

3.1. Wagner Molina faz uma breve explanação da demanda dos alunos que cursaram disciplinas em outros cursos e 
querem aproveitá-las como disciplinas optativas.  

3.2. Houve uma breve discussão e ratifica-se que as disciplinas ofertadas por outros departamentos e as que os alunos 
tenham cursado anteriormente não podem ser substituídas pelas nossas optativas. Caso haja uma coincidência de 75% , 
pode haver o reaproveitamento das disciplinas. 

3.3. Wagner menciona que há vários alunos que cursaram muitas disciplinas externas ao departamento e que não podem 
ser enquadradas nas últimas linhas de formação.  

3.4. Decidiu-se que o geral é o que está posto no Projeto Pedagógico do curso, as exceções, devem ser tratadas e 
analisadas pela coordenação do curso e/ou orientador acadêmico no momento da matrícula. Vitor indaga se tais 
orientações serão passadas aos alunos a tempo hábil para que eles possam fazer um planejamento da matrícula. 

4. 
ATELIÊS (RETOMADA DE AÇÕES VINCULADAS AO 
PROJETO DE MELHORIA DO ENSINO) 

 

4.1. Wagner passou a palavra pra Soraia, que fez uma explanação acerca do ocorrido e mencionou que recebeu uma 
ligação da Luciana Sampaio querendo dar andamento ao projeto, Livramento acha que não se deve mais mexer nisso.  

4.2. Sandra e Robério perguntam ao departamento como está a questão da emergência à saúde dentro da universidade. A 
profa. Livramento diz já ter passado o caso à Direção do CCHLA e está no aguardo de novas definições, mas por 
enquanto tudo está do mesmo jeito. Define-se que o Departamento acompanhará junto à Direção do CCHLA. 

5. TE (FORMALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÕES)  

5.1. Wagner propõe que se formalize a planilha informada no semestre passado. Márcio acha que não, pois como muitos 
alunos não se matricularam no Ateliê VI, não concluirão o curso e não farão o TCC. Wagner diz que à medida que for feito 
o desmembramento, muitos alunos irão se matricular em TCC. Já a profa. Livramento diz que a distribuição só será feita 
após o desmembramento.  

6.  Estágios (Articulações Externas – Estratégias de Divulgação do curso) 

6.1. Wagner disse que em conversa com Daniel Rendall obteve a informação que o governo do estado está abrindo um 
edital para a Escola de Governo, mas que a oferta de vagas de estágio é prejudicada porque cada área do estágio deve 
ser acompanhada por um profissional da área. Por exemplo: estagiários de nutrição são acompanhados por um 
nutricionista, mas o Estado não tem um Gestor de Políticas Públicas. 

6.2. Livramento propõe que seja feito um contato com Giovanni, ex-aluno do curso de especialização em Gestão de 
Políticas Públicas, que está trabalhando na Escola de Governo, para que ele veja o que pode ser feito, no sentido de 
ajudar o GPP a ser incluído nos editais. 

6.3. Robério considera que se caminhe passo a passo, que o departamento seja mais ofensivo no sentido da divulgação 
do curso e, conseqüentemente, do reconhecimento da profissão. 

6.4. Márcio acha que a atribuição de buscar o reconhecimento da profissão cabe aos egressos. Wagner considera que  
que cabe à Universidade e ao departamento a divulgação do curso para a Sociedade. 

6.5. O colegiado definiu que seja criada uma Comissão para instituir articulações externas e estratégias de divulgação do 
curso. Ficam designadas Soraia Vidal (presidente), Lindijane Almeida e Joana Moura. 

7. Evento focado nas Eleições 2012 

7.1. O Prof. Wagner diz que por sugestão do Prof. José Arlindo Soares e no intuito de divulgar o curso para a sociedade, 
deve-se realizar um evento focado nas eleições 2012. Já o prof. Márcio acha complicado, para que o curso não seja 
considerado com um viés político, visto que alguns participantes do evento pessoas têm tendências e seriam parciais. 

7.2. A profa. Livramento acha que o evento deve ser feito no final de novembro, no período da transição do governo velho 
para o novo. 

7.3. Márcio Valença propõe que seja feita uma Comissão para fazer um levantamento junto com o alunado das demandas 
e se já fazem estágio, pois a coordenação só fica sabendo do estágio no final, na hora da assinatura. 

   

 

OBSERVAÇÕES  Sem observações. 

 


