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1. INFORMES 1 
1.1. Havendo quórum regimental, a Presidente iniciou a reunião às 10h10. 2 
1.2. Profa. Joana informou o parecer negativo da PROGAD quanto à apreciação do Plano Político Pedagógico do curso de Graduação em Gestão 3 

de Políticas Públicas. 4 
1.3. Prof. Fábio alertou para o tempo perdido para elaboração desse Plano, tendo em vista as horas destinadas à confecção do mesmo.  5 
1.4. Profa. Lindijane acrescentou que nos próximos dias estará indo à Brasília para cobrar um parecer conclusivo do MEC quanto a real necessidade 6 

do Curso de GPP adequar-se às diretrizes nacionais do Campo de Políticas Públicas.  7 
1.5. Profa. Maria do Livramento informou que a causa do parecer negativo é a falta de objetividade das diretrizes do MEC e, em consequência 8 

disso, abrem-se precedentes para várias interpretações quanto as bases para elaboração do PPP. 9 
1.6. Dando continuidade aos informes, Profa. Joana enalteceu o projeto “Papo de Públicas” desenvolvidos pelos alunos na disciplina de Ateliê I, 10 

o qual levou professora Lindijane e Aline Nalon, a aluna do IFRN, como participantes de sua primeira edição. O Projeto inicial dos alunos é 11 
de mensalmente trazer um especialista na área de Políticas Públicas para expor suas ideais.  Além desse, outro projeto dos alunos de GPP 12 
chamado Politcação, realizado no Bairro Guarapes. 13 

1.7. Profa. Livramento lembrou do projeto "Programa Municipal de Conscientização e Combate à Corrupção", também desenvolvido por alunos 14 
da Disciplina Ateliê I, que culminou no projeto de lei de autoria do vereador Sandro Pimentel “Controle Social e Transparência" (CST), 15 
(PSOL), cujo teor tramita na Câmara dos Deputados. 16 
 17 

2. EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO ENVIADA À COORDENAÇÃO DO CURSO DE GPP, NÃO HOUVE APRECIAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA 18 
REUNIÃO DO COLEGIADO, REALIZADA NO ANO DE 2015. 19 

 20 

3. ESCOLHA DOS PROFESSORES PARA REPRESENTAÇÃO DO CURSO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA 8ª MOSTRA DE 21 
PROFISSÕES. 22 
3.1 A Presidente inicialmente leu as partes principais da comunicação enviada pela organização do evento à coordenação de GPP. 23 

Voluntariamente, ficaram responsáveis pelos dias: 18/05 (das 15 às 16h) – Fernando Cruz; 19/05 (9 às 10h) – Alex; e 20 (20 às 21h) – 24 
Robério. 25 

3.2 Posto em votação, os professores indicados foram aprovados por unanimidade. 26 
 27 

4. APRECIAÇÃO DAS MATRÍCULAS EM PROJETO DE TCC E TCC EM 2015.1 28 
4.1 após apreciação, foram aprovadas por unanimidade as matrículas em Projeto de TCC e TCC. 29 

 30 

5. DATA DO DEPÓSITO E APRESENTAÇÃO DE TCC 31 
5.1 A Presidente abriu o tema da pauta para sugestões de datas.  32 
5.2 Profa. Lindijane sugeriu entre 30/05 a 03/06/2016 para entrega do TCC e o período de 06 a 10/06/2016 para apresentação. 33 
5.3 Postas em votação, as datas foram aprovadas por unanimidade. 34 
5.4 Em seguida, a Presidente afirmou que esteve presente em reunião com uma comissão na PROGRAD, na qual foi informada que, a partir de 35 

agora, para que a colação de grau seja realizada no auditório da reitoria da Universidade, deve ser respeitado o limite de, no máximo, 40 36 
formandos. Caso ultrapasse esse limite, o departamento é responsável por encontrar alternativas para realização do evento. Explicou que a 37 
medida havia sido tomada devido à superlotação nas últimas edições do evento. 38 

5.5 O prof. Alexsandro sugeriu que, caso o curso de GPP excedesse o limite, fizesse a colação no Ginásio do Campus. Além disso, advertiu a 39 
impossibilidade de arcar com aluguel de espaços privados, dado o elevado valor oferecidos pelas empresas. 40 

5.6 Professora Soraia levantou a possibilidade de ocorrer na praça cívica. 41 
5.7 Prof. Maria Livramento propôs, em último caso, realizar convênio com outras instituições, tais como IFRN’s, cujos auditórios comportem 42 

quantidade superior a 40 formandos.   43 
5.8 Por fim, a Presidente afirmou tomar nota de todas sugestões e enviar ao setor responsável. 44 

 45 
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6. COMISSÃO PARA SELECIONAR OS MELHORES TCC’S (ESTABELECER CRITÉRIOS E PREMIAÇÕES) 46 
6.1 Inicialmente, a Presidente explanou que a iniciativa visa premiar os TCC’s mais bem elaborados, cujo conteúdo fosse merecedor de 47 

reconhecimento por parte do Departamento. Logo após, abriu para que os presentes apresentassem suas sugestões e comentários. 48 
6.2 Profa. Lindijane e Profa. Zoraide sugeriram que a premiação fosse a indicação para publicação do trabalho na revista de Políticas Públicas. 49 

Acrescentou, profa. Zoraide, que para não concordava com a emissão de diplomas, certificados ou outros instrumentos para o reconhecimento 50 
do trabalho, posto que não há serventia para o aluno. Profa. Lindijane, afirmou ser bastante difícil para o professor estabelecer critérios para 51 
indicação do melhor TCC, posto que, por exemplo, semestre passado orientou 4 trabalhos e todos excelentes. Assim sendo, premiaria todos. 52 

6.3 Profa. Soraia afirmou ser contra qualquer tipo de reconhecimento, posto que a iniciativa viria a criar um clima de concorrência entre os alunos 53 
e acredita não ser essa a intenção. Além disso, comparou que a proposta é tão desnecessária quanto a prática da USP de aprovar “com 54 
louvor” os TCCs destacados. Acrescentou que é contra, inclusive, a nota, pois, da forma como é feita, carece de objetividade, sendo apenas 55 
consensual entre os membros banca. Ademais, alertou para a nova portaria do MEC que faculta às universidades exigirem dos discentes a 56 
elaboração do TCC, ficando a critério da Universidade institucionalizá-lo ou não. 57 

6.4 Profa. Maria do Livramento partilhou que o reconhecimento perante a comunidade acadêmica já existe, uma vez que ao final do curso o 58 
melhor aluno é destacado como laureado da turma. 59 

6.5 Prof. Fábio destacou que, caso fosse implementado tal iniciativa, gostaria de se abster de quaisquer bancas para seleção. 60 
6.6 Em seguida, os representantes dos discentes foram consultados e, por sua vez, confessaram já existir, na etapa do TCC, certo clima de 61 

competição entre os alunos pelo fato de serem orientados por certos professores. Dessa forma, corroboraram com a perspectiva que a 62 
iniciativa iria fomentar ainda mais a disputa entre os alunos.  63 

6.7 Por fim, Prof. Soraia aconselhou que o mais importante agora é concentrarmos forças para formação do Gestor de Políticas Públicas, pois a 64 
formação profissional carece de colocação no mercado de trabalho, ficando os alunos sem norte ao terminar a graduação. Sugeriu ainda aos 65 
professores que desenvolvem trabalho de consultoria inserissem os alunos nesses projetos, como forma de integralizá-los ao mercado 66 
profissional. 67 
A Presidente, por último, reconheceu que, de fato, a ideia necessita ser discutida e amadurecida, sendo esse momento apenas o primeiro 68 
contato com a proposta e, por isso, deixou a temática aberta para sugestões nas próximas pautas. 69 

 70 

OBSERVAÇÕES 
Sessão encerrada às 11h. 
Pauta vencida. 


