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1. ATELIÊ  

1.1. Sessão inicia às 08h39; 

1.2. O professor Márcio Valença fez apresentação do projeto original da disciplina Ateliê no Projeto Político Pedagógico-
PPP e enfatizou que nesta proposta destaca-se o conteúdo pratico da referida disciplina; com foco na elaboração 
de documentos que dizem respeito à gestão de políticas públicas, estabelecendo um ambiente de laboratório para 
desenvolver atividades teórico-práticas voltadas para o exercício de planejamento da gestão; 

1.3. O prof. Márcio falou que as aulas teóricas de Ateliê são diferentes das teóricas de outras disciplinas, sendo 
voltadas para a prática o que as tornam mais instrumentais; destacou a participação dos professores de outras 
disciplinas nos ateliês levando a sua disciplina de forma mais instrumental;  Salientou ainda que a carga horária 
teórica de Ateliê deve ser ocupada com aulas teóricas, explicativas dos procedimentos práticos e palestras por 
gestores, técnicos, políticos e consultores. 

1.4. A profa. Livramento sugeriu ocupar também com o terceiro setor; 

1.5. Márcio explicou a importância de aplicar nos Ateliês atividades coletivas em equipes montadas aleatoriamente, sem 
escolhas pessoais;  

1.6. O prof. Márcio ainda destacou que o foco dos Ateliês são os procedimentos e não os temas; os elementos 
principais parte dos ciclos está explicita assim como parte dos procedimentos.  

1.7. A professora Livramento lembrou a importância de trabalhar bem os instrumentos, apresentando mais os 
conhecimentos dos instrumentos já consagrados ou existentes na administração pública;  

1.8.   

 

OBSERVAÇÕES   

 


