
COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

1ª REUNIÃO 3 DE ABRIL DE 2017 9:00 HORAS 
AUDITÓRIO I DO DEPARTAMENTO 

TÉRREO 

 

1 
 

REUNIÃO PRESIDIDA 
PELA PROFESSORA 

 JOANA TEREZA VAZ DE MOURA (Coordenadora) 

MOTIVO DA REUNIÃO Atividades de TCCs e Projeto de TCC para o semestre de 2017.1 

SECRETÁRIO Francisco Diego Jacinto Alves de Oliveira 

PROFESSORES 
PRESENTES 

Anderson Cristopher dos Santos 
Cláudio Roberto de Jesus 
Fernando Manuel Rocha da Cruz 
Jéssica Morais de Moura 
Joana Tereza Vaz de Moura 
Kivyson Nunes dos Santos 
Lindijane de Souza Bento Almeida 
Maria do Livramento Miranda Clementino 
Sandra Cristina Gomes 
Soraia Maria do Socorro Carlos Vidal 
Sara Raquel Fernandes Queiroz de Medeiros 
Winifred Knox 
Zoraide Souza Pessoa 

DISCENTES 
Yara Vitória dos Santos Costa (ausente) 
Paula Fernanda da Silva Santos (ausente) 

AUSÊNCIAS  

Alan Daniel Freire de Lacerda 
Alexandro Ferreira Cardoso da Silva 
Fábio Fonseca Figueiredo 
Márcio Moraes Valença  
Robério Paulino Rodrigues 

1. INFORMES 1 
1.1. Havendo quórum regimental, a Presidente iniciou a reunião às 9h10. 2 
1.2. A Presidente iniciou a reunião enaltecendo a participação dos alunos e professores no Seminário de Integração de 2017 do Curso de GPP. O 3 

evento aconteceu dia 15 de fevereiro do ano corrente e teve grande número de inscritos, contando, inclusive, com alunos de outros cursos. 4 
Ressaltou que o Dr. Roberto Rocha Coelho Pires, convidado pela Coordenação, conduziu a temática com louvor. A profa. Winnifred questionou 5 
sobre a avaliação do semestre promovida pela coordenação, vez que nos últimos semestres não aconteceram. A Profa. Sandra interviu 6 
justificando que em sua gestão como coordenadora do curso implementou avaliação, com aplicação de questionários em sala de aula, e as 7 
primeiras experiências deram muito certo. No entanto, nos semestres subsequentes houve pouca adesão à avaliação, de modo que é 8 
necessário repensar a sistematização dos procedimentos da avaliação. Ao retomar a palavra, a presidente lembrou que Sara, na época TAE 9 
do curso, ajudou na aplicação dos questionários, tendo, na ocasião, elaborado formulário para preenchimento em sala de aula. Em seguida, 10 
a presidente se propôs a solicitar informações com a Profa. Sara sobre a sistemática por ela idealizada. 11 

1.3. Ato contínuo, a Presidente expôs os novos membros escolhidos para o Núcleo Docente Estruturante: os Professores Zoraide e Robério. 12 
1.4. Em continuidade aos informes, a Presidente apresentou o nome dos representantes discentes que, na ocasião, estavam ausentes: Yara Vitória 13 

e Paula Fernanda. 14 
1.5. A Presidente, em seguida, apresentou os dois novos professores substitutos: Jéssica e Kivyson. Deu boas-vindas aos novos professores e 15 

enalteceu a importância deles em sala de aula, uma vez que ambos são os primeiros alunos da graduação de GPP da UFRN a ocupar a cadeira 16 
de professor no Departamento. Em seguida, parabenizou o desempenho dos dois em sala de aula na condução da disciplina de Ateliê, 17 
destacando que a formação em GPP foi determinante para atendimento às peculiaridades requeridas aos professores a frente desse 18 
componente curricular. 19 

1.6. Por fim, a Aluna Amabile Virgínia, que estava presente na reunião, solicitou a palavra ao colegiado para tratar da retomada das atividades da 20 
Empresa Júnior do curso de GPP. A discente apresentou-se como remanescente da turma que tentou iniciar o funcionamento da empresa e 21 
avisou que está à frente no processo recrutamento de novos interessados em ocupar os cargos vagos, uma vez que vários alunos que 22 
estavam no projeto inicial já estão formados, com alguns deles, inclusive, residindo fora do Estado. Além disso, informou que a primeira meta 23 
para a Empresa é iniciar suas atividades ainda no mês de maio do ano corrente. Para tanto, a aluna está agilizando todos os documentos 24 
para finalizar o processo de formalização junto aos órgãos competentes. 25 

1.7. Em adendo, a professora Lindijane informou que em meados de março se realizou uma reunião do NDE, já com a presença dos novos 26 
componentes, para a retomada da revisão do curso. Diante da Nota Técnica emitida pelo MEC, em julho de 2016, o NDE solicitou uma reunião 27 
com a PROGRAD para tratar da necessidade ou não de adesão as DCNs dos Cursos do Campo de Públicas. Acrescentou que a reunião foi 28 
realizada com a presença do NDE e da coordenação do gpp e ficou claro o entendimento da Prograd em relação a necessidade da adequação 29 
do GPP/UFRN as DCNs de Administração Pública, ficando a PROGRAD à disposição para colaborar com a adequação do Projeto pedagógico. 30 
Até o final de abril desse ano o NDE apresentará o novo Projeto Pedagógico com os devidos ajustes e com a anuência da PROGRAD ao 31 
colegiado do gpp. 32 

2. APRECIAÇÃO DAS MATRÍCULAS EM PROJETO DE TCC E TCC EM 2017.1. 33 

2.1  Após apreciação das orientações, com as devidas retificações, foram aprovadas por unanimidade as matrículas em Projeto de TCC e TCC. 34 
 35 

3. DATAS PARA DEPÓSITOS E APRESENTAÇÃO DOS TCC’S 36 
3.1 Após as discussões sobre as possíveis datas, o Colegiado concluiu que a data para depósito de TCC será no período de 12 à 16 de junho de 37 

2017 e as apresentações acontecerão no período de 19 à 30 de junho de 2017. 38 
3.2 Postas em apreciação, as datas foram aprovadas por unanimidade. 39 

 40 

 41 

OBSERVAÇÕES 
Sessão encerrada às 10h. 
Pauta vencida. 


