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1. INFORMES 

1.1 Havendo quórum regimental, a Presidente iniciou a sessão às 09h12.  



 

 A Presidente informou que as orientações acadêmicas já foram distribuídas, sendo que os professores Cláudio Roberto de Jesus,  

Fábio Fonseca Figueiredo, Fernando Manuel Rocha da Cruz e Zoraide Souza Pessoa estão sem orientações acadêmicas até o próximo  

semestre, pois receberão os discentes ingressantes de 2014.2. Já os professores substitutos ficaram sem alunos sob suas orientaç ões 

de acordo com decisão anterior do colegiado. 

1.2 A Presidente lembrou o período de matrículas para o semestre 2014.2, que será de 2 a 12 de julho e que durante este período, a mesma estará 

de férias. 

1.3 A Presidente informou que a nova estrutura curricular já está totalmente implantada e funcional, e que recebeu a denominação “1D”, válida a 

partir dos ingressantes de 2014.2. 

1.4 A Presidente comentou o sucesso da Mostra de Profissões UFRN 2014. Informou que o evento contou com a participação dos alunos do GPP, 

dos quais, 25 alunos visitaram escolas e 23 participaram das oficinas no evento, além de 5 docentes também presentes (Professores Joana, 

Lindijane, Cláudio, Sandra e Fred). 

1.5 A Presidente relatou o Seminário de Avaliação 2014.1, elogiando a dinâmica de grupo proposta pelo Prof. Alexsandro Ferreira. Observou que 

poucos professores estavam presentes, a despeito da significativa presença de alunos. Nesse momento, foi discutido também a abordagem das 

disciplinas de Ateliê. Discutiram sobre propostas dos alunos quanto a disciplina de ateliê: a ideia seria realizar visitas a campo para colocar em 

prática o conteúdo das disciplinas do curso. Profa. Lindijane falou que seria complicado implantar isso, principalmente no noturno. Prof. 

Fernando Cruz comentou a estratégia pedagógica de utilizar seminários com temas apresentados pelos alunos relacionados a disciplina. O 

representante discente Bruno elogiou o método do professor, pois se sentiu motivado a ler os textos. Profa. Joana comentou que os profs. 

pressupõem que os alunos leem o material disponível previamente para o debate em sala. Prof. Anderson concordou que um dos problemas é a 

falta de leitura do material pelos alunos e sugeriu aumentar a oferta de treinamentos que proporcionem maior integração dos alunos. Profa. 

Lindijane informou que já entrou em contato para solicitar um técnico de assuntos educacionais, para substituição de Sara, que está em licença, 

responsável pela organização dos treinamentos. Profa. Zoraide levantou o ponto de que cabe também ao aluno ser ativo e disciplinado. Prof. 

Anderson comentou que deveria ser exigido o aprendizado de alguns assuntos, como por exemplo, de indicadores socioeconômicos do RN. 

Profa. Sandra alertou que o professor deve atentar para carga de leitura da disciplina (disciplinas de 30h com carga de leitura de 60h são 

inviáveis para o aluno). 

1.6 A Presidente informou que o prazo máximo para a consolidação parcial das turmas é até o dia 14 de junho; já o prazo máximo para 

consolidação final é até 21 de junho. 

1.7 A Presidente informou também que o lançamento das notas de TCC deve ser feito até o prazo máximo de 27 de junho. 

1.8 Sobre a avaliação de reposição, a Presidente ressaltou que os alunos que tiverem média entre 3 (três) e 5 (cinco), o professor é obrigado a 

realizar a prova de reposição de acordo com as novas regras do regulamento da graduação. 

1.9 Foi solicitado, pela Presidente, que os professores lancem regularmente o registro de faltas dos alunos no SIGAA para que estes possam estar 

atualizados e saberem quantas faltas ainda têm direito na medida em que o novo regulamento alterou a forma de cálculo das faltas. 

2. 
APRECIAÇÃO DA ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA, 

REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2014 

2.1 Posta em discussão e votação, a Ata da 3ª Reunião Ordinária foi aprovada por unanimidade com uma abstenção. 

3. 

APRECIAÇÃO DO CALENDÁRIO DE AVALIAÇÃO DE GESTÃO 

DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELA COMISSÃO PERMANENTE DE 

AVALIAÇÃO DA UFRN 

3.1 Foi apresentado o calendário de avaliação pela Comissão Própria de Avaliação da UFRN. A Presidente reiterou a importância da participação 

dos professores e alunos no evento de 8 de agosto. Informou também que para o evento de sexta, dia 22 de agosto, no hotel, haverá um 

ônibus que levará os alunos para o local. 

4. 
DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE PEDIDO DE APOIO DA 

AISEC NATAL 

4.1  A Presidente informou o recebimento de uma carta e visita de uma represente da AISEC Natal explicando o pedido de apoio institucional, o 

que é a AISEC e seu funcionamento. Profa. Sandra entrou em contato com a SRI e, de fato, a UFRN está a firmar um acordo apenas de 

divulgação e não de apoio institucional. Ressaltou também que a universidade não tem nenhuma responsabilidade quanto aos alunos que 

participem das atividades da AISEC e que também decidiu não ceder nenhum espaço da UFRN. Dessa forma, a Profa. Sandra sugeriu ao 



 

Colegiado se posicionar da mesma forma com relação ao pedido.  

4.2  Profa. Lindijane frisou que não se pode "passar por cima" de decisão superior, no caso, da Secretaria de Relação Internacionais. 

4.3  Posta em votação, a proposta de não apoiar institucionalmente, porém permitir a divulgação das atividades da AISEC, foi aprovada por 

unanimidade. 

5. 
HOMOLOGAÇÃO DE AD REFERENDUM DE ALTERAÇÃO DA 

ESTRUTURA CURRICULAR 

5.1 A Presidente informou que precisou autorizar, por ad referendum, a alteração da distribuição da carga horária do curso entre obrigatórias e 

optativas para que não ocorresse alteração da carga horária total do curso. Esta alteração foi necessária na medida em que a implantação 

da nova estrutura curricular alterou a distribuição entre esses dois tipos de  componentes curriculares. 

5.2  Posta em votação, a homologação do ad referendum foi aprovada por unanimidade. 

6. 
DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE SEMINÁRIO DE 

PREPARAÇÃO DO SEMESTRE 2014.2 

6.1  A Presidente apresentou a proposta de convidar a Profa. Isabel e o Coordenador Flávio Belo do projeto Futuro Gestores, da Fundação João 

Pinheiro (MG), projeto que apoia a criação de empresas juniores nos cursos do campo de públicas, para o Seminário de Preparação do semestre 

2014.2. 

6.2  A Profa. Lindijane sugeriu que a Profa. Isabel abordasse o tema do Campo de Públicas porque a professora acompanha o debate desde o 

início. 

6.3  Posta em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

7. 
DISCUSSÃO DAS REGRAS PARA TCC + PROJETO DE TCC – 

PROPOSTAS PARA DISCUSSÃO 

7.1 A Presidente apresentou a proposta de implantar uma data fixa (até o final da segunda semana de aula) para matrícula em TCC e Projeto de 

TCC para o semestre 2014.2. Essas duas semanas seriam para o aluno procurar um orientador e conseguir o aceite de orientação. A Presidente 

apresentou proposta de Profa. Joana de fixar também a data de apresentação dos TCCs. Profa. Lindijane questionou o fato de que qual seria a 

antecedência para enviar o TCC completo para a banca examinadora e também se teríamos, enquanto curso, autonomia para fixar todas essas 

datas dada a aprovação do calendário acadêmico. Profa. Sandra lembrou do acordo prévio do recebimento de TCC ser até uma semana antes 

da data de apresentação e que a coordenação irá consultar a PROGRAD quanto a autonomia do Colegiado em fixar um calendário próprio para 

TCC ou se teríamos de seguir o calendário acadêmico da UFRN. Sugeriu também realizar a votação dessa proposta mesmo com a pendência da 

consulta à PROGRAD. 

7.2 Posto em votação a Presidente constatou que não havia quorum para deliberação. 

7.3 Profa. Zoraide e Lindijane pedem registro em ata quanto à falta da participação dos professores nas reuniões do Colegiado e de  

Departamento e das ausências que ocorrem no meio da reunião, o que compromete o quorum para deliberação; pedem que se registre que o 

combinado é que a agenda do professor deve estar livre nas sextas feiras pela manhã para a realização das reuniões GPP/DPP/PPEUR. 

7.4  O Colegiado ficou no aguardo do retorno de professores à reunião para alcançar quorum de deliberação.  

7.5 Tendo retornado os professores à reunião, a proposta foi posta em votação e aprovada com uma abstenção. 

7.6  Profa. Zoraide recomendou, para o semestre 2014.2, os 5º e 6º horários da tarde no período de 24 à 28 de novembro como semana para 

apresentação dos TCC’s. 

7.7  Aprovado com uma abstenção, ficou definido que as apresentações de TCC serão durante o horário da manhã e nos 5º e 6º horários da 

tarde. 

7.8  Quanto as datas de apresentação ficou definida a semana entre 01 a 05 de dezembro. 

 



 

 

8. 

ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO DAS TEMÁTICAS DE PESQUISA 

DOS PROFESSORES PARA TCC E PROJETO DE TCC – 

LEVANTAMENTO DE PROPOSTAS 

8.1 Ponto transferido para próxima reunião. 

9. REGRAS PARA ESCOLHA DE SUPERVISOR DE ESTÁGIO 

9.1 Ponto transferido para próxima reunião. 

 

 

OBSERVAÇÕES Sessão encerrada às 12h15. 

 

 


