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1. INFORMES 

1.1 Havendo quórum regimental, a Presidente iniciou a reunião às 10:00. 

1.2 A Presidente solicitou adição de ponto na pauta referente à apreciação e deliberação da inclusão das disciplinas optativas do Departamento 
de Antropologia para estrutura curricular do curso de Gestão de Políticas Públicas. 

1.3 Posta em votação, a inclusão do ponto foi aprovada por unanimidade. 

1.4 A Presidente informou a todos que as horas não-presenciais dos professores nas disciplinas de Ateliê já foram registradas. 

1.5 A Presidente ressaltou que o Projeto de TCC pode ser finalizado em qualquer momento do semestre e explicou que o professor orientador 
é responsável por enviar para o e-mail da coordenação o projeto desenvolvido pelo aluno, informando se este foi aprovado ou não. A 
coordenação não avalia o conteúdo do projeto, sendo apenas responsável por validar o componente no SIGAA. 

1.6 A Presidente comentou também que a nova resolução de TCC e Projeto de TCC que foi circulada ainda passará por novos ajustes de forma 
que serão feitos pelo Prof. Alexsandro. 

1.7 A Presidente Sandra comentou a descoberta de que é possível pendurar os TCC’s apresentados diretamente na própria página do curso 
no SIGAA. Informou que a página é pública podendo ser visualizada por qualquer interessado sem necessitar de login. Fez uma breve 
explicação sobre a página do SIGAA. E solicitou a todos os professores que ajudem no pedido aos alunos formados quanto ao envio da 
versão final dos TCC’s. 

1.8 Profa. Sandra informou que a bolsista Giselle está organizando, à pedido da Profa. Lindijane, os treinamentos do 2º semestre e pediu aos 
professores que: aqueles que receberam o convite respondam aos e-mails de contato da bolsista; e aqueles que têm interesse procurem 
a bolsista para iniciar a organização. Profa. Zoraide registra que cadastrou uma atividade e já mandou para Giselle. Profa. Soraia informa 
que atividade de extensão deve ser aberta à comunidade e se for exclusivo para alunos deve ser algo como oficinas, workshops, etc. Profa. 
Lindijane explicou a diferença entre atividades de extensão e atividades de ensino. Profa. Sandra pediu que os professores entrem em 
contato com a Giselle para conferirem a agenda de cursos já cadastrados e não haver conflito de datas. 

1.9 Profa. Joana, tendo participado do fórum de coordenadores, explicou o memorando emitido pela PROGRAD sobre os aspectos do SiSU 
(nota mínima de entrada nos cursos; peso das provas na pontuação; realização de apenas uma entrada no primeiro semestre). Quanto ao 
último aspecto, Profa. Lindijane explicou que seria necessário ofertar 4 níveis em um único semestre durante 3 anos, no mínimo, e que na 
atual situação do DPP isso não é possível, sendo necessário a contratação de mais professores, no caso, substitutos. Profa. Sandra propôs 
estabelecer um grupo de professores que possam discutir e decidir os pontos levantados. Profa. Livramento afirmou que seria uma boa 
oportunidade para expandir o departamento. Profa. Lindijane sugeriu à Profa. Sandra marcar uma reunião com a administração (Pro-
Reitores Miriam e Adelardo) para maiores esclarecimentos. 

1.10 A Presidente registrou que, após discussão do NDE sobre a possibilidade de adotar 2 ou 3 unidades de avaliação para as disciplinas, 
chegaram à conclusão de que é inviável devido ao caráter das disciplinas de 30h e 15h. 

2. APRECIAÇÃO DA ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2014  

2.1 Posta em discussão e votação, a Ata da 5ª Reunião Ordinária foi aprovada por unanimidade com uma abstenção. 

3. APRECIAÇÃO MATRÍCULAS DE TCC E PROJETO DE TCC REMANESCENTES PARA O SEMESTRE 2014.2 



 

3.1 A Presidente leu para todos a lista dos novos matriculados em Projeto de TCC e TCC. 

3.2 Posto em votação, as matrículas em Projeto de TCC e TCC foram aprovadas por unanimidade. 

4. 

APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DO NDE DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA NÃO-PRESENCIAL DAS DISCIPLINAS 
ATORES POLÍTICOS E SOCIAIS, GESTÃO PÚBLICA NO BRASIL CONTEMPORÂNEO, GESTÃO MUNICIPAL E 
METROPOLITANA E GESTÃO PARTICIPATIVA A PARTIR DO SEMESTRE 2015.1 E SUA REDISTRIBUIÇÃO NOS 
SEMESTRES 

4.1 A Presidente explicou a discussão que houve entre os integrantes do NDE para que chegassem a essa proposta final. Onde a disciplina de 
Atores Políticos e Sociais passa a ter 45h presencias e é retirada do 2º período para ser ofertada no 4º período. A disciplina de Gestão 
Pública no Brasil Contemporâneo passa a ter 45h de carga horária presencial. Gestão Municipal e Metropolitana sai do 4º período e passa 
a ser ofertado no 6º com 45h presenciais. E por último, Gestão Participativa passa também a ter 45h presenciais. 

4.2 Profa. Lindijane frisou que a mudança entre os componentes ocorreu dentro do mesmo eixo de formação (Gestão), não acarretando 
nenhum tipo de prejuízo para o aluno. 

4.3 O discente Victor questionou se quem já cumpriu alguma das disciplinas que foram modificadas e que serão ofertadas mais a frente e 
queira pagar alguma que esteja sendo ofertada para turmas mais recentes, teriam condições de serem matriculados, levando em 
consideração a prioridade de matrícula. 

4.4 Profa. Lindijane explicou que geralmente sobram vagas nas turmas. 

4.5 Profa. Sandra frisou que as vagas serão garantidas, nesse caso. 

4.6 Posta em votação, a proposta do NDE de alteração na estrutura curricular para o semestre 2015.1 foi aprovada por unanimidade. 

4.7 Profa. Sandra ainda informou que a coordenação providenciará o registro das alterações junto à PROGRAD. 

5. AVALIAÇÃO DE GPP 

5.1 Cronograma das atividades de avaliação definido pelo NDE (informe): A Profa. Sandra expôs o cronograma de avaliação pensado 
pelo NDE para 2014.2, que serão 3 reuniões, contando a partir de hoje, e sendo uma em outubro e outra em novembro. Comentou que 
já há uma “pré-agenda” das datas para esses dois meses mas, por haver um questionamento quanto aos dias de reunião serem apenas 
nas sextas-feiras, a Profa. Sandra quis saber se os demais professores sugerem outro dia para a realização das reuniões. Profa. Lindijane 
se posicionou contra a mudança do dia de reunião. Alegou que antigamente havia um rodízio de professores nas aulas de sexta-feira e 
que isso deveria ser retomado. Comentou que, mesmo com a concentração das reuniões na sexta-feira, está havendo esvaziamento e que 
a variedade de dias pode levar à falta de quórum. Profa. Soraia se posicionou contra o atual horário das reuniões alegando que não tem 
condições de dar aula até às 22:30 e, no dia seguinte, estar no DPP às 08:30. Por isso, comunicou que fez uma consulta informal ao TRT 
sobre os direitos do professor de dedicação exclusiva, afim de esclarecer se é permitido institucionalizar um dia e horário para as reuniões, 
assim como também, a jornada de três turnos. Sugeriu o horário de 16:30 às 18:30 para realização de reuniões por ser um horário livre 
de aulas e outras tarefas. Profa. Livramento registrou que a reunião departamental precede toda e qualquer atividade na universidade. 
Comentou também que isso é um problema simples e que pode ser resolvido no próprio departamento, sem necessidade de consulta ao 
TRT, frisando que o chefe de departamento tem autonomia e autoridade para definir o dia e horário das reuniões departamentais. Profa. 
Zoraide sugeriu separar as reuniões da PPEUR e do Colegiado, pois as reuniões se tornam extensas e as principais pautas não são vencidas. 
Profa. Lindijane registra que a chefia irá se informar se é permitido institucionalizar as manhãs das sextas-feiras como horário para as 
reuniões. Profa. Joana argumenta que acha injusto sempre o mesmo professor estar dando aulas nas sextas-feiras e sugere o revezamento 
nos próximos semestres. Após extensa discussão, a Profa. Sandra constatou que não havia condições do ponto ser votado nesse momento 
e ficou decidido que a chefia do departamento buscará soluções junto à administração da universidade. 

5.2 Avaliação do NDE sobre a avaliação do MEC: A Presidente comunicou que o NDE reviu a avaliação do MEC de 2012, buscando focar 
nos pontos mais mal avaliados que foram listados pelos avaliadores. No 1º ponto, a incongruência entre o PPP do curso, a respeito do 
TCC, já foi resolvido. No 2º ponto, Profa. Sandra comentou que ainda não está claro o motivo da má avaliação quanto ao número de 
vagas ofertadas no curso. O 3º ponto tratou da falta de apoio aos discentes em termos de bolsas, projetos, etc. Profa. Sandra não soube 
explicar se a má avaliação foi devido ao curso estar em início ou apenas por falta de divulgação ao alunos. Profa. Lindijane informa que a 
avaliação, nesse ponto, se dá de forma mais ampla levando-se em consideração toda a universidade. No 4º ponto, quanto à ausência de 
acesso dos alunos ao laboratório de informática (LabGPP), a Profa. Lindijane explicou que havia e ainda há a escassez de funcionários 
administrativos, o que impede designar um responsável pelo laboratório. Sugeriu discutir a designação do bolsista Anthonini para ficar 
como responsável em algum horário. Profa. Joana registrou que a percepção dos alunos quanto a sala I6 do setor II de aulas está errada 
por confundirem a função do laboratório, achando que este seja para uso e livre acesso aos alunos, quando na verdade se trata de uma 
sala de aula. Profa. Lindijane sugeriu criar um piloto disponibilizando o horário das 16:30 às 18:30 durante 3 dias na semana, colocando 
o bolsista Anthonini como responsável, e ficando a própria encarregada de avaliar essa possibilidade. No 5º ponto, Profa. Sandra pediu 
aos professores que façam a distinção de sua bibliografia em básica e complementar, fazendo o registro e pedido dos livros utilizados no 
SIGAA, para que a Biblioteca tenha acesso aos dados fornecidos e possa, assim, realizar a aquisição de novos volumes para o acervo. 
Profa. Lindijane informou que o problema que surgiu na avaliação do MEC foi devido a grande parte da bibliografia dos professores tenham 
sido artigos e textos, quando o MEC exigia livros como bibliografia. Para isso, Profa. Lindijane solicitou que todos façam o registro de pelo 
menos 3 livros. Profa. Sandra pediu também que todos façam o registro completo dos planos de disciplina no SIGAA. 6º ponto, tratando 
da acessibilidade, Profa. Sandra informou que a infraestrutura da universidade é algo que independe do DPP e informaram que o elevador 
do setor II de aulas já voltou a funcionar. 7º e último ponto, Profa. Sandra informou que a má avaliação se deu pela ausência na estrutura 
curricular de disciplinas que tratem das “Relações étnico-raciais” e “História afro-brasileira e indígena”. Comunicou, então, que entrou em 
contato com as chefes do departamento de Antropologia que indicaram 5 disciplinas para suprir essa falta (DAN0007 – Antropologia Afro-
brasileira; DAN0115 – Etnologia Brasileira I; Relações étnico-raciais ainda está sendo criada; DAN0001 – Antropologia e DAN0009 – 
Antropologia de Gênero e das Sexualidades). Após ampla discussão, por unanimidade, foi aprovada a inclusão de DAN0007 – Antropologia 
Afro-brasileira e DAN0115 – Etnologia Brasileira I como optativas na estrutura curricular. 

5.3 Avaliação do NDE sobre o relatório final da autoavaliação conduzida pela CPA: Profa. Sandra informou que o NDE continuou 
fazendo uma avaliação baseada na avaliação da CPA. Propôs que para 2015 seja adotada a sequência de disciplinas iniciando com 
Metodologia, em seguida Projeto de TCC e por último TCC. Para isso Metodologia sairá do 3º período passando para o 4º.  

5.4 Ateliês - proposta NDE para 2015.1: duas propostas para Ateliê II + troca de ementas entre os Ateliês III e IV: Profa. 
Sandra expôs duas propostas do NDE. Fazer um “experimento” com os Atelies II da tarde e noite, criando material audiovisual desenvolvido 



 

pelos Profs. Fábio e Fernando Cruz para um turno e, para o outro turno, implementar “instrumentos de gestão” elaborados pelos Profs. 
Livramento e Alexsandro. A outra proposta, sugere trocar as ementas entre os componentes Ateliê III e IV. Profa. Livramento questiona 
se é pertinente a diferenciação entre o Ateliê da tarde e da noite e, se for decidido adotar essa diferenciação para os dois turnos, afirmou 
que vota pela proposta de Fábio e Fernando Cruz. Profa. Glenda e aluno Victor questionaram o conteúdo que será ofertado em Ateliê III 
e IV, no caso de alunos que já tenham cumprido o III e ao cursarem o IV verem o mesmo assunto do III. Aluno Bruno sugeriu fazer o 
levantamento de quantos alunos ficariam sujeitos a essa situação. Profa. Sandra afirmou que é preciso maturar mais a idéia dessa troca. 
Prof. Fernando Cruz sugeriu integrar os dois grupos elaborando uma proposta única para o Ateliê II. Profa. Sandra, então, propôs a votação 
apenas da proposta de experimentação de duas ementas para Ateliê II. Posto em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Fica 
pendente a proposta de troca de ementas entre Ateliê III e IV. 

5.5 Transformar horas não-presenciais em à distância (EaD): Ponto transferido para próxima reunião. 

 
 

 
 

OBSERVAÇÕES 
Sessão encerrada às 12h12. 
Pauta não vencida: ponto 5.5 ficou pendente para futura reunião. 


