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1. INFORMES 

1.1 O coordenador do curso, o prof. Alan Daniel, informou que a turma concluinte em 2013.1 poderia chegar a um número de 
concluintes entre 31 e 33, o número ainda estava a fechar considerando os casos de alunos com pendências a resolver. A colação de 
grau da turma estava marcada para o dia 09/08/2013 às 19h30min no auditório da reitoria; 

1.2 Outro informe foi referente ao Seminário de Integração agendado para o dia 08/08 às 18h30min; 

1.3 Partindo do informe sobre o seminário de integração o prof. Robério fez uma observação sobre o perfil da turma ingressante 
composta por 2/3 de alunos egressos de escolas particulares e que fazem outro curso concomitante ao GPP. Foi lembrado da 
importância de se retomar a aplicação do questionário sobre perfil do ingressante GPP que era aplicado aos ingressantes. Fez se uma 
proposta de retomar a aplicação do questionário adaptado para análise do atual perfil do ingressante. 

2. AD REFERENDUM 

2.1 Orientações de TCC: O prof. Alan relatou uma relação de alunos que apresentaram TCC após o prazo, mas que não iriam colar 
grau.   

2.2 Registro de atividades complementares: o coordenador relatou a situação de alunos que entregaram os certificados para 
cadastro de horas complementares pendentes de análise e que haviam sido aprovadas  pela coordenação por Ad referendum. Sendo 
estes: Renato Alexandre Smith de Medeiros, Ricardo José Elias Nobre, Arnaldo Cipriano de Medeiros Júnior, Michelle Lopes de Oliveira , 
Rodrigo Vially Campos Alves, Welter Peterson da Silva Oliveira, Wanderson Silva de Morais e Leonardo Leite Fernandes.  AD 
REFERENDUM HOMOLOGADO POR UNANIMIDADE. 

2.3 Disciplina de Libras: o prof. Alan informou que a disciplina de Libras foi incorporada a estrutura curricular. Relatou uma situação 
de aluna que precisava integralizar os créditos mínimos e que havia cursado Libras, contabilizando os créditos da disciplina de Libras 
aluna conseguiria atingir o mínimo e passaria a estar apta a ser concluinte. Considerando a exigência MEC que define Libras como 
disciplina obrigatória para os cursos de Formação de professores e incentiva a sua oferta aos demais cursos como forma de inc lusão, a 
coordenação incluiu a disciplina de Libras no BLOCO DE FORMAÇÃO GERAL do GPP. A coordenação colocou que o posicionamento será 
não mais abrir concessões para atender este tipo de situação, manter a exigência e os esclarecimentos aos alunos sobre os mínimos. 
Informou também que será habilitado no sistema um recurso que permitirá a detecção automaticamente da adequação das disciplinas 
aos blocos de formação. AD REFERENDUM HOMOLOGADO POR UNANIMIDADE. 

3. ORIENTAÇÕES DE TCC 2013.2 

3.1 Apresentou também relação de alunos (21 alunos) que estavam sem orientação de TCC definidas e suas respectivas indicações 
para orientação. AD REFERENDUM HOMOLOGADO POR UNANIMIDADE.  

4. SOLICITAÇÃO DE ENSINO INDIVIDUAL 

4.1 Outro caso foi a solicitação de ensino individual da discente Sara Judi que por motivo de realização de mobilidade deixou de cursar 
a disciplina de Ateliê. A aluna se configura como concluinte restando apenas o TCC e o Ateliê VI. O regulamento da graduação garante 
o direito da aluna a cursar o Ensino Individual. Foi feita uma consulta a PROGRAD para o caso de disciplinas coletivas, como o ateliê, 
se também então incluídas dentro desta situação de ensino individual para concluinte e a resposta da PROGRAD foi de que o também 
inclui este tipo de disciplina. Para atender a solicitação da aluna garantindo seu direito foi sugerido que o prof essor do Ateliê fosse o 
mesmo da orientação do TCC. Foi decidido que o prof. Robério assumiria a orientação do TCC e do Ensino Individual. 

 
 



 
 
 

5. HORAS NÃO PRESENCIAIS 

5.1 O prof. Alan retomou a discussão sobre o registro de horas não presenciais, que estão previstas no currículo do GPP. A Direçã o de 
Administração e Controle Acadêmico - DACA recomendou uma solução provisória com o registro no sistema como ofertado nos últimos 
horários. Em consulta a procuradoria da UFRN e junto ao CONSAD foi colocada duas alternativas: a revisão da grade curricular para 
retirar a carga horária ou a habilitação no sistema SIGAA de recurso que possibilite a formalização do registro de horas não 
presenciais. 

 

 

OBSERVAÇÕES  Sessão encerrada às 11h30. 


