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REUNIÃO PRESIDIDA 

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

MOTIVO DA REUNIÃO 2ª Reunião do Colegiado de Curso 

SECRETÁRIA Gilvânia Morais de Araujo Lima 

PROFESSORES 
PRESENTES 

Alan Daniel Freire de Lacerda; 
Lindijane de Souza Bento Almeida; 
Maria do Livramento Miranda Clementino; 
Márcio Moraes Valença; 
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: Maceió/AL); 
Fernando Bastos Costa (Afastado para Estágio Pós-Doutoral); 
Gil Célio de Castro Cardoso (Exercício provisório na UNB); 
Joana Tereza Vaz de Moura. 

 

1. INFORMES GERAIS  

1.1. Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior (05/03/10); 

1.2. O Sr. Coordenador informou que já houveram aprovação do estatuto do CAGPP e criação da diretoria do C.A, as 
eleições serão, no máximo, em Junho/10; 

1.3. Acerca de professores representantes de outros departamentos, o professor Alan informou que não cabe chamar, pois 
segundo Regimento Interno da UFRN só para disciplinas obrigatórias; 

1.4. A professora Maria do Livramento ratifica o exposto na reunião anterior, que deve haver o estímulo dos docentes para 
cursar as disciplinas oferecidas pelo DPP. Ela sugere ainda que seja feito um programa coordenado de orientação, 
ou seja, que seja verificado o perfil do aluno, seus objetivos, se, por exemplo, um a luno quer ser Gestor de Saúde, 
ele poderá pagar várias disciplinas da área de Saúde e os Ateliês de Gestão. 

2. 
DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO 
DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

2.1. Leitura da versão preliminar do Parecer CNE, datado de 15/04/10; 

2.2. O professor Márcio Valença fala da interdisciplinaridade existente no momento da criação da proposta do curso, a 
leveza e a despretensão em criar profissionais que não se enquadram em algum padrão estereotipado; mas, que a idéia 
era criar um curso que o profissional tivesse um perfil para se adaptar a qualquer condição, um Gestor múltiplo e flexível; 
disse também que a UFRN tem autonomia para não aderir ao proposto pela CNE; 

2.3. A professora Livramento acha que é necessário dar aos alunos um diploma com qualidade e que tal resolução anula o 
curso de Gestão de Políticas Públicas; 

2.4. Houve uma breve discussão quanto às consequências da não adesão ao enquadramento proposto pelo  CNE; 

2.5. O professor Robério Paulino propõe que o curso GPP seja colocado no mesmo patamar que o de Administração 
Pública; 

2.6. A professora Sandra Gomes deu suas impressões sobre os Artigos 6º e 7º de tal versão preliminar e propôs que o 
Profº Alan entre em contato com os demais coordenadores de outros cursos de Gestão de Políticas Públicas  para 
verificar qual o posicionamento deles e o que irão decidir;  

2.7. A professora Livramento acha que se precisa ter muito cuidado, pois o conteúdo  da Resolução poderá servir de 
parâmetro para futuras avaliações; ela falou também sobre a importância da inserção do GPP/UFRN nos grandes fóruns 

da Administração, a exemplo do  CLAD - Centro Latino Americano de Administração para o Desenvolvimento.  

2.7. Finalizada a sessão às 12:00 horas. 

 

OBSERVAÇÕES Sem observações. 

 


