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REUNIÃO 
PRESIDIDA PELO 

PROFESSOR 
Wagner de Souza Leite Molina (Coordenador do Curso) 

MOTIVO DA 
REUNIÃO 

4ª Reunião do Colegiado de Curso 

SECRETÁRIA Daniele Gomes da Silva 

PROFESSORES 

PRESENTES 

Anderson Cristopher dos Santos; 
Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva; 
Lindijane de Souza Bento Almeida; 
Glenda Dantas Ferreira; 
Maria do Livramento Miranda Clementino; 
Terezinha Cabral de Albuquerque Neta; 
Patrick Le Guirriec; 
Fábio Fonseca Figueiredo; 
Sandra Cristina Gomes. 

DISCENTES 
Vitor Joanni (ausente); 
Monaliza Barbosa de Souza (ausente). 

AUSÊNCIAS  

Alan Daniel Freire de Lacerda (licença capacitação); 
Fernando Bastos Costa (afastamento); 
Fábio Fonseca Figueiredo (afastamento); 
Soraia Maria do Socorro Carlos Vidal; 
Robério Paulino Rodrigues (licença para atividade político-eleitoral); 
Márcio Moraes Valença (ausência justificada); 
Joana Tereza Vaz de Moura (atestado médico). 

 

1. INFORMES GERAIS  

1.1. O professor Wagner Molina iniciou a sessão informando que recebeu solicitações da PROGRAD e PROPLAN para 
envio de informações sobre o curso de GPP para coleta do MEC; 

1.2. Wagner ressaltou a importância da atualização das pastas de produções dos docentes (Lattes) para visita do MEC 
a ser realizada possivelmente em dezembro e solicitou montagem das pastas aos professores Anderson, Glenda e 
Terezinha;  

1.3. O professor Wagner mencionou a necessidade de realizar atualizações o Projeto Político Pedagógico – PPP no que 
concerne à nomenclatura; 

1.4. A profa. Sandra questionou sobre a necessidade de estas mudanças passarem por outra instância. Wagner 
explicou que alterações na nomenclatura do PPP são possíveis; 

1.5. O prof. Wagner comunicou ainda sobre sua participação na reunião de coordenadores e professores da área de 
pública no XI ENEAP, no dia 17 de agosto, em Florianópolis; a qual tratou também das problemáticas das diretrizes 
curriculares sofrida por alguns cursos os quais não são propriamente de administração pública. Relatou a posição 
da proposta para os cursos de diretrizes de públicas que fora enviada ao Conselho Nacional de Educação - CNE, 
seu possível indeferimento pelo Conselho e homologação pelo ministro da educação;  

1.6. A profa. Glenda solicitou orientação para reposição de aulas referente às sextas-feiras que serão feriados. Sandra 
propôs troca por outras atividades; A profa. Livramento e o prof. Alexsandro sugerem reposição nos sábados no 
auditório da BCZM. 

2. PROCESSOS DE HORAS COMPLEMENTARES  

2.1. Interessado: Emanuel Caetano da Silva 
       Relator: Fernando Bastos Costa  
       Total de carga horária válida: 74 horas 

       Parecer: Aprovado por unanimidade 
       Obs.: Processo relatado em reunião. O aluno participou como voluntário. 

2.2. Interessado: Raphael Emanuel Caetano da Silva 
       Relator: Fernando Bastos Costa  
       Total de carga horária válida: 74 horas 

       Parecer: Aprovado por unanimidade 

3.  ALTERAÇÃO NA RESOLUÇÃO DE HORAS COMPLEMENTARES 

3.1. O coordenador Wagner sugeriu regulamentação de um piso mínimo de horas para entrada dos processos de 
validação das horas complementares. Após discussões os presentes deliberam piso mínimo de 100 horas por processo, 
ou seja, quatro processos durante o curso; 

3.2. A professora Livramento recomendou acrescentar à regulamentação um item que relate exceções, quanto ao piso 
mínimo, nos casos de formandos ou graduandos do curso; 

3.4. O prof. Wagner propôs, também, limitar participação dos alunos em cursos on line. Os presentes estabeleceram a 
mesma proporção aplicada às disciplinas não presenciais, isto é, das 400 horas 100 horas para atividades não 
presenciais, passando a valer a partir da data de publicação da regulamentação.  



 

 

3.5. Wagner ainda questionou sobre a situação dos Bolsistas de Apoio Técnico e carga horária. Após discussão os 
presentes concordaram em validar 300 horas por atividade e por semestre.  

4. REESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE  

4.1. Os presentes elegeram 05 membros para composição do Núcleo Docente Estruturante-NED. Os professores Márcio 
Morais Valença e Lindijane de Souza Bento Almeida, pelo período de dois anos e os professores Sandra Cristina 
Gomes, Alexsandro Ferreira Cardoso e Fábio Fonseca Figueiredo pelo período de quatro anos.  

5.  ORIENTAÇÃO EXTERNA (TCC – ALUNO ANRHY ALCOFORADO) 

5.1. Wagner informou sobre solicitação realizada pelo aluno Anrhy Alcoforado para formalmente o seu orientador de 
TCC seja o prof. Marcos (Ciências Sociais) em substituição a Robério, devido a sua licença. O Colegiado analisou o 
caso e vetou o pedido, pois chegou à conclusão que em função do retorno do prof. Robério, não há necessidade de 
concessão de orientação externa ao DPP.  

 

OBSERVAÇÕES   

 


