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1. INFORMES 

1.1 Havendo quórum regimental, o Presidente iniciou a sessão às 10h01.  

1.2 A Presidente informou que o Colegiado do Curso de Gestão de Políticas Públicas conta novos discentes. A Presidente passou a palavras 
os discentes para eles se apresentarem. O discente Brunno Costa do Nascimento Silva explicou que nos dois processos eleitorais abertos não 
houve candidatos pleiteando vagas para representantes discentes, mas que ele juntamente com o discente João Victor Moura Lima 
apresentaram interesse, e dada a urgência, em virtude não existir representante discente no Colegiado, o Centro Acadêmico de Gestão de 
Políticas Públicas discutiu e aprovou a indicação dos referidos alunos. 

1.3 A Presidente registrou que o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Gestão em Políticas Públicas - NDE está se reunindo semanalmente 
e que as reuniões estão sendo intensas e produtivas. Ressaltou que foram iniciadas discussões sobre a avaliação do curso de Gestão de Políticas 
Públicas. 

1.4 A Presidente disse que o novo bolsista de apoio técnico e administrativo iniciará as atividades na coordenação do GPP no mês de abril.  

1.5 A Presidente informou que poderão acontecer demandas de alunos aos professores em busca de carta de recomendação para a mobilidade 
estudantil. 

1.6 A Presidente mencionou a Coordenação de GPP está exigindo aos alunos que estão estagiando em outras instituições a entrega da cópia 
da apólice do seguro de acidentes. Destacou que, caso não ocorra a entrega no prazo definido pela coordenação, o aluno será penalizado como 
rompimento do contrato. Anunciou que, tão logo seja realizada quantificação dos estágios ela trará para discussão no Colegiado as atividades 
a serem atribuídas aos supervisores de estágio. 

1.7 A Presidente ainda destacou que serão preparadas propostas de regras de TCC para posterior discussão no Colegiado de GPP. 

1.8 A Presidente avisou que fora adotada nova sistemática de aproveitamento de estudos, nela o aluno buscará primeiramente a coordenação 
para orientação sobre as opções de aproveitamento de estudo, e, somente após consulta, eles deverão abrir processo junto à Prograd. 

2. 
INFORME DA VISITA DO CAMPO DE PÚBLICAS AO INEP (RELATO DO XII FÓRUM) E APRECIAÇÃO DA IDA AO 
FÓRUM DO CAMPO EM MAIO DE 2014 NA UFPR PARA CONSTITUIÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO 

2.1 A Presidente frisou que o relato fora encaminhado aos professores e que passará para próximo ponto da pauta, tendo em vista que a 
discussão deste ponto já fora esgotada na 2ª reunião plenária. O Colegiado concordou.  

3. APRECIAÇÃO DA ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2014  

3.1 Posta em discussão e votação, a Ata da 2ª Reunião Ordinária foi aprovada por unanimidade com uma abstenção. 

4. 
APRECIAÇÃO DA OFERTA DE VAGAS PARA 2015 PARA ENVIO A PROGRAD E INTRODUÇÃO DE DUAS VAGAS PARA 
CANDIDATOS AO PEC-G, CONVÊNIO PARA RECEBER ALUNOS AFRICANOS OU LATINO-AMERICANOS 

4.1 A Presidente apresentou o quadro de oferta de vagas do curso de Gestão de Políticas Públicas para 2015 e destacou a importância da 
abertura de vagas para PEC-G (vagas para alunos africanos e latino americanos).  

4.2 O prof. Alan disse que em outra oportunidade foram abertas 02 (duas) vagas para o PEC-G. O Colegiado fez discussões sobre a considerável 
quantidade de vagas remanescentes, pós ingresso através do SISU, mais especificamente no turno vespertino. 



 

4.3 Posto em votação a proposta à Prograd com 120 (cento e vinte) vagas para o semestre 2015.2 para os turnos vespertino e noturno, forma 
de ingresso: SISU ou Reingresso de 2º ciclo ou ENEM/THE e 2 (duas) vagas PEC-G.  

4.4 O Colegiado aprovou a proposta por unanimidade de votos. 

5. 
APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DE REVISÃO DA GRADE DE OPTATIVAS DO CURSO PARA OS ALUNOS INGRESSANTES EM 
2014.2 DO NDE 

5.1 A Presidente ressaltou que tal medida afetará somente os ingressantes no GPP a partir de 2014.2.  

5.2 Informou ainda que o NDE fez a revisão das disciplinas que pertencem aos eixos de formação original do Projeto Pedagógico do GPP 
efetuando a exclusão de disciplinas discrepantes do objetivo de formação do curso de GPP. A partir disso, o Núcleo criou uma lista geral 
de optativas e verificou a necessidade de inclusão de novas disciplinas as quais já foram cursadas por alunos em anos anteriores como 
eletivas. 

5.3 Para definição da lista geral de optativas, o NDE considerou os seguintes critérios: as disciplinas têm de ter relação com o sentido da 
formação do curso e com os objetivos dos eixos de formação; as disciplinas entram como optativas quando verificamos que não temos 
nada similar na nossa grade; ou seja, entram no sentido de preenchimento de lacunas; não entraram disciplinas temáticas (saúde, 
educação, meio ambiente etc); entendemos que necessitamos de disciplinas mais gerais (proposta de oferta em Tópicos especiais). 
Todavia, observou-se também que a disciplina Libras deve entrar como optativa em todos os cursos, o tema ambiental deve ser tratado 
em disciplinas (de modo transversal) do curso (proposta de oferta em Tópicos especiais) e o Tema das relações étnico-raciais deve ser 
tratado em uma disciplina ou no interior de uma disciplina (idealmente na nossa Agenda Contemporânea I). 

5.4 A Presidente apresentou a lista de optativas de GPP (fora da grade GPP + tópicos especiais remanescentes), conforme segue: DPP0071 - 
Tópicos Especiais XI - 15h; DPP0072 - Tópicos Especiais XII - 15h; DPP0073 - Tópicos Especiais XIII - 15h; DPP0074 - Tópicos Especiais 
XIV - 30h; DPP0075 - Tópicos Especiais XV - 30h; DPP0076 - Tópicos Especiais XVI - 30h; Licitações e contratos administrativos – ADM 
0088; Direito tributário- ADM 0095; Sistemas de informação no setor público- ADM 100; Controladoria de instituições públicas- ADM 121; 
Auditoria governamental – ADM 122; Fundamentos da Administração Pública-ADM0066; Novas tecnologias na gestão pública- ADM 0067; 
Introdução a ciência política- DCS 0012; Introdução à sociologia - DCS 0013; Direito e legislação governamental- DPR 0019; Legislação 
social e trabalhista- DPR0024; Elementos de direito constitucional e administrativo- DPR0050; Sistema constitucional brasileiro- DPU00104; 
Noções de direito administrativo e tributário- DPU0137; Introdução a economia- ECO0001; Introdução a teoria econômica- ECO0101; Ética 
– FIL0501; Língua Brasileira de Sinais- FPE0087; Formação Histórica do Rio Grande do Norte-DEH0064; Gestão Ambiental- entra como 
tópico especial (ofertada pelo DPP); Sociologia rural (entra como tópico especial); Classe e movimentos sociais (entra como tópico especial) 
e Planejamento e gestão de projetos de desenvolvimento -  (entra como tópico especial). 

5.5 A Presidente destacou que as quatro últimas disciplinas serão retiradas, haja vista que os professores do DPP têm expertise para ministra-
las, sendo desnecessário colocar como disciplinas eletivas. 

5.6 O professor Fernando Bastos sugeriu manter a disciplina Sociologia Rural. 

5.7 Após discussão, deliberou-se manter a disciplina Sociologia Rural e excluir as quatro últimas disciplinas as quais entrariam como tópicos.  

5.8 Posto em votação, o Colegiado aprovou a lista de disciplinas optativas de GPP por unanimidade de votos com duas abstenções. 

6. 
DISCUSSÃO DE PROPOSTA DE OFERTA DE TÓPICOS ESPECIAIS PARA O PRÓXIMO SEMESTRE ORIENTADA PELOS 
EIXOS DE FORMAÇÃO + ATENDIMENTO DE DEMANDA POR TEMÁTICAS 

6.1 A Presidente propôs aos professores tentar experimentar a oferta de tópicos especiais voltados para a proposta original do PPP 
(tópicos atendidos por eixo), com vistas a trabalha-los em temas complementares. 

7. 
PROPOSTA DE FIXAÇÃO DA DATA DOS SEMINÁRIOS DE PREPARAÇÃO (SEMPRE NO PRIMEIRO DIA DE AULA) E DE 
AVALIAÇÃO DO CURSO (PARA DISCUSSÃO E SUGESTÕES) 

7.1 A Presidente propôs a fixação de datas para os seminários de preparação e avaliação. Mencionou que a profa. Joana propôs que o 
seminário de preparação aconteça sempre no primeiro dia de aula, com aulas canceladas, para uma maior participação dos alunos. 

7.2 A profa. Lindijane sugeriu marcar os seminários de avalição para, no máximo, duas semanas antes do encerramento do período 
letivo. 

7.3 Após discussão, o Colegiado, à unanimidade de votos, com uma abstenção, aprovou-a. 

8. APRECIAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE MATRÍCULA EM TCC 2014.1 

8.1 A Presidente colocou para apreciação e votação do Colegiado as matriculas em TCC que já foram mas estão pendentes de 
homologação (Naymare Santos de Azevedo – prof. Fernando cruz; Janilson José de Sousa Ribeiro – prof. Robério; Filipe Alves Rodrigues 
Martins – prof. Robério e Fernando Henrique Silva Dantas – prof. Robério). 

8.2 O prof. Alan sugeriu que a coordenação do GPP converse com o prof. Alexsandro a fim definir pendências no TCC do aluno Diogo. 

8.3 Posto em votação, as solicitações de matrícula em TCC foram aprovadas por unanimidade. 

9. APRECIAÇÃO DA MINUTA DA NOVA VERSÃO DA RESOLUÇÃO DE HORAS COMPLEMENTARES 

9.1 A Presidente destacou que, conforme e-mail circulado pela profa. Joana, na minuta da nova versão da Resolução de Horas 
Complementares fora descartada a citação de atividade relacionadas ao trabalho, eliminado o mínimo de 100 horas para pedidos de 
análise de horas e acrescidas, no campo extensão, as atividades de convocação eleitoral e representação discente institucional. 

9.2 Aprovada por unanimidade. 

10. PROFESSORES VOLUNTÁRIOS PARA A AMOSTRA DE PROFISSÕES DA UFRN 

10.1 A Presidente destacou a importância da participação dos docentes e discentes do GPP na Amostra de Profissões da UFRN, a realizar-
se entre os 14 a 16 de maio. 



 

10.2 A Presidente lançou convite aos interessados para participar do evento. A profa. Soraia sugeriu a participação daqueles professores 
que ainda trabalharam no evento. 

10.3 Os professores Cláudio e Frederico se prontificaram em participar do evento na sexta-feira, já as Sandra e Joana participaram na 
quarta e quinta, respectivamente. 

 
 

 
 

OBSERVAÇÕES 
Sessão encerrada às 12h00. 
Sessão transferida para o auditório “B”. 


