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1. INFORMES 

1.1 Havendo quórum regimental, o Presidente iniciou a sessão às 09h22.  

1.2 O Presidente relatou o problema que vem acontecendo atualmente na turma vespertina da disciplina de Introdução ao Direito 
Administrativo o professor, destacou que esse problema já aconteceu em 2009. Relatou que o professor comparece somente no primeiro dia 
de aula e que as demais aulas foram ministradas pela aluna mestranda do professor. Citou que estagiário docente tem em seu plano trabalho 
aulas que poderá ministrar eventualmente, não sendo possível a substituição do professor. Destacou que a norma proíbe expressamente tal 
ato, todavia, não expressa a proibição do estágio docente em ministrar aulas sem a presença do professor, contudo, menciona que 30% da 
carga horária da disciplina poderá ser ministrado pelo estagiário docente. Alunos boicotaram a prova do professor.  

1.3 O Presidente disse que os alunos da disciplinas fizeram alguns questionamentos e coordenação orientou-os a registrar a ausência do 
professor. 

1.4 O Presidente falou, na última sexta-feira, detectou a ausência do cadastro do plano de trabalho da estagiária docente da referida 
disciplina no SIGAA e que entrou em contato com a PPG a fim de verificar tal pendência. Citou a ocorrência de reunião da estagiária docente 
com a coordenação do GPP e chefia do DPP. Disse que hoje o plano de trabalho já foi cadastrado e validade, e que recebeu uma cópia por e-
amil e que a situação da aluna já está regular. 

1.5 O Presidente mencionou que o professor conversou com a chefia do DPP onde se justificou dizendo que estava dentro das normas e 
citou o ponto da resolução que trata dos trinta por cento da carga horária destinada ao estagiário docente. 

1.6 O Presidente disse os alunos entraram em antagonismo com o professor, em função disso, boicotam a prova que havia sido marcada 
para semana passada, onde a maioria não foi fazer e nesta semana a aluna, segundo relatos, foi consumida numa discussão de 
procedimentos, não havendo praticamente nada de conteúdo. Disse ainda que, em na sua opinião, não somente os alunos erram por boicotar 
a prova, pois não há amparo normativo, como também o professor pelo fato de instigar um conflito. 

1.7 O discente Tiago disse que em conversa com os alunos eles relataram que iriam propor ao professor a continuidade das aulas, mas 
quando da necessidade da mestranda ministrar alunas esta ocorresse com a presença do professor. Caso o professor não aceite, irão 
encaminhar processo de substituição, e não ocorrendo, em último caso o trancamento em massa e convocação da mídia e órgãos da UFRN a 
fim de eliminar essa prática tão recorrente. 

1.8 O Presidente disse achar prematuro solicitar a chefia do DPU a substituição do professor no momento em que a situação da mestranda 
foi regularizada. Disse que a coordenação acompanhará o andamento. 

1.9 A professora Livramento disse achar importante ter a situação com clareza, pois há interpretações diferentes da resolução estágio 
docente. Destacou que acha interessante realizar uma consulta à Procuradoria da UFRN, mesmo que o problema do direito se acomode.  

2. ORIENTAÇÕES DE TCC 

2.1 O professor Alan apresentou o quadro de orientação de TCC 2013.2 referente a segunda rodada, destacou que foram aprovados 21 
orientandos na primeira rodada, conforme consta no SIGAA. Citou que surgiu uma novara rodada e explicou que ad referendum das matrículas 
em TCC dos alunos Marcos Dantas (prof. Alan Daniel), José Aurélio (prof. Fernando Bastos) e Ana Flora (profa. Joana) aconteceu para que eles 
não perdessem o vínculo, uma vez que estavam somente com o TCC pendente no histórico e não encontravam-se matriculados em outras 
disciplinas. Mencionou ainda que são 20 novos orientandos.  

2.2 O prof. Alan relatou o novo número de orientandos por professor.  

2.3 A profa. Glenda falou que muitos alunos fazem procura no início do semestre, no entanto, alguns voltam somente em outubro, citou 
como exemplo a aluna Gleycy, a qual a procurou e depois sumiu, refez o contato e sumiu novamente. Disse que terá uma conversa com a 
aluna, todavia, percebe que esta não vai prosperar para este semestre. Mencionou, ainda, o caso do aluno Jerry, disse que também acha 



 

provável que não concluía. Pediu orientação quanto à efetivação das matrículas desses alunos. O prof. Alan informou que não há prazo para 
matrícula ou exclusão, podendo ser feita a qualquer momento, desde que seja apreciado e aprovado pelo Colegiado.  

2.4 A profa. Glenda questionou a situação dos alunos que estavam matriculados somente em TCC. O professor Alan disse que a alternativa é 
realizar o trancamento do semestre a posteriori, sendo tal procedimento possível nos meses de julho e janeiro. 

2.5 Posto em discussão e votação, a distribuição de orientações de TCC foi aprovada por unanimidade. 

3. ENCAMINHAMENTOS DO X FÓRUM DE COORDENADORES E PROFESSORES DO CAMPO DE PÚBLICAS 

3.1 A professora Lindijane convidou todos os professores a encaminharem trabalhos para o GT - Tendências do Campo de Públicas, sob 
coordenação das professoras Lindijane – UFRN, Magda Lúcio – UnB, Patrícia – UEMG e Camila - Fundação João Pinheiro, que acontecerá no 
VIII Encontro Nacional de Pesquisadores em Gestão Social (ENAPEGS), a realizar-se em abril de 2014, na Bahia. 

3.2 A profa. Lindijane citou a aprovação da proposta de painel “Novos Contornos para o Ensino e a Pesquisa para os Cursos do Campo de 
Públicas no Brasil”, a realizar-se no CLADEA em outubro, na cidade do Rio de Janeiro. Mencionou que, no que concerne sua parte, abordará o 
curso de graduação e pós-graduação no campo de públicas e sua importância regional, contextualizando com a experiência de formação dos 
gestores de políticas públicas. A prof. Livramento sugeriu fazer uma enquete com os egressos a fim de verificar a perspectiva do mercado e 
apresentar resultado no painel. 

3.1 A profa. Lindijane falou ainda sobre a publicação do livro sobre os cursos do Campo de Públicas cujo objetivo é fazer o capítulo até o dia 
19 de novembro; diante disso, fez convite ao grupo para contribuírem com a obra. Citou, ainda, que foi proposta a estrutura dos capítulos para 
o livro que objetiva demarcar a criação e construção do Campo de Públicas, por meio do registro das concepções teórico-metodológicas e 
epistemológicas que caracterizam nossos cursos. A estrutura apresenta os seguintes capítulos: 1. Introdução - retratar motivação que criou o 
curso e concepção epistemológica que o sustenta (caráter descritivo-analítico); 2. O tripé da formação acadêmica (constituição teórico-
metodológica, sem ser propagandista!): mostrar o perfil profissional do egresso; 2.1 Ações de ensino; 2.2 Ações de pesquisa; 2.3 Ações de 
extensão; 3. Diferenciais do curso: projetos transversais, ações de destaque como original no seu programa, 4. Desafios e perspectivas do 
curso. 

3.2 A professora Lindijane expôs a proposta do grupo de trabalho apresentada no ENAPEGS, destacou que o GT objetiva promover o debate 
entres os pesquisadores do campo de públicas. Sugeriu que tantos os alunos como professores encaminhem trabalhos para esse GT. Enunciou 
que a ata será enviada após concluída e que o próximo fórum acontecerá junto ao ENEAP. 

 

 
 

OBSERVAÇÕES  Sessão encerrada às 10h32. 


