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1. INFORMES 

1.1 Havendo quórum regimental, a Presidente iniciou a reunião às 09:30. 

1.2 O aluno Brunno fez breves comentários a respeito da IV Semana de Políticas Públicas. Questionou se a comissão organizadora do 
evento também deveria entregar relatórios das palestras, já que os integrantes, infelizmente, não tinham como permanecer 
assistindo devido às demandas da organização. Profa. Lindijane comentou que faltou organização quanto aos palestrantes (alguns 
foram convidados uma semana antes do evento) e que ficou desapontada com a quantidade de participantes, revelando a falta de 
interesse dos discentes em geral. Prof. Fernando Cruz sugeriu que o departamento coordene um grande evento anual. Profa. Sandra 
afirmou que o interessante é justamente o evento ser de iniciativa dos alunos. Profa. Livramento concordou com essa afirmação e 
reiterou afirmando que a iniciativa dos alunos promove uma maior mobilização e interação destes. Os alunos, então, foram 
parabenizados pela organização do evento. 

1.3 Profa. Lindijane comunicou que as cadeiras da sala Multimeios já estão instaladas. 

1.4 A Presidente solicitou a inclusão de ponto referente a aprovação das matrículas pendentes em TCC e Projeto de TCC. Inclusão 
aprovada por unanimidade. 

2. APRECIAÇÃO DA ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2014  

2.1 Posta em discussão e votação, a Ata da 6ª Reunião Ordinária foi aprovada por unanimidade. 

3.   APROVAÇÃO DAS MATRÍCULAS REMANESCENTES EM TCC E PROJETO DE TCC. 

3.1 Aprovadas por unanimidade: matrícula da aluna Ana Flora do Nascimento em TCC sob orientação da Profa. Joana e mudança de 
orientação da aluna Gabriela Baesse Iglesias Alves Pereira que passa a ser do Prof. Fábio. 

4. 
DUAS PROPOSTAS DE AJUSTE DA DISTRIBUIÇÃO DE HORÁRIOS DAS DISCIPLINAS DO SEXTO PERÍODO EM 
2015.1 

4.1 Profa. Sandra expôs as duas propostas de alteração dos horários do 6º período. Proposta 1: a disciplina Gestão Municipal e 
Metropolitana passa a ser de 45h em 3 (três) horários corridos; há a inclusão da disciplina Gestão Participativa com um horário em 
um dia e dois corridos em outro dia, totalizando 45h. Proposta 2:  a disciplina Gestão Municipal e Metropolitana passa a ser de 30h 
em 2 (dois) horários corridos; há a inclusão da disciplina Gestão Participativa com 2 (dois) horários em um dia e 2 (dois) em outro 
dia, totalizando 60h. 

4.2 Após discussão, a primeira proposta foi aprovada por unanimidade com uma abstenção. 

5. DESIGNAÇÃO DE MEMBRO DO NDE 

5.1 Presidente Sandra comunicou que o mandato da Profa. Lindijane como membro do NDE está se encerrando no presente dia (17/10). 
Elogiou o trabalho desenvolvido pelo NDE e comentou que entende a sugestão do MEC de se revezar os professores. No entanto, 
afirmou que a posição do NDE é de que a Profa. Lindijane permaneça como membro devido às informações que essa obtém 
diretamente das reuniões do INEP. Informou que consultaram o regulamento do MEC e alegou que o motivo para a permanência da 



professora justifica a renovação de seu mandato.  

5.2 Após o Colegiado ainda apresentar dúvidas quanto à possibilidade da permanência, Profa. Lindijane propôs a aprovação do novo 
mandato pelos docentes para então aguardar a aprovação do Centro. 

5.3 Profa. Livramento argumentou que a rotatividade já está garantida, pois já houve renovação por meio de sua entrada e da Profa. 
Joana como membros. Frisou ainda a importância dessa participação visto a professora ser integrante do INEP. 

5.4 Posta em votação, a renovação do mandato da Profa. Lindijane por mais 2 (dois) anos foi aprovada por unanimidade com uma 
abstenção. 

6. CONTINUAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE GPP 

6.1 Transformação horas não presenciais em EaD, relatora: Profa. Lindijane. 

6.1.1     A Presidente recordou brevemente a situação dos componentes de Ateliê quanto a carga horária. 

6.1.2     Profa. Lindijane expôs todas as implicações de se adotar EaD, sobretudo, o que teria que ser desenvolvido de material para 
essa formatação de aula. Esclareceu, enfaticamente, que todos os professores do departamento devem participar dos treinamentos e 
capacitações, sem opção. 

6.1.3     Prof. Alan lembrou que os Ateliês hoje são atividades coletivas e que, pela proposta desse tipo de componente, estão de 
acordo com o exigido pela universidade. 

6.1.4     Prof. Fábio argumentou que sua carga horária já está muito alta e que não há mais espaço em sua agenda para acréscimos. 

6.1.5     Profa. Zoraide comentou que é preciso atentar que, em caso de se adotar o EaD, todo o material deve estar pronto antes do 
início do semestre. 

6.1.6     Profa. Glenda afirmou que demandaria muito esforço na elaboração de materiais que devem estar sempre atualizados. 

6.1.7     Profa. Sandra lembrou que o curso é presencial e que a discussão é para discutir somente as 24h dos Ateliês. 

6.1.8     Prof. Alan sugeriu convidar alguém da SEDIS para explicar o funcionamento do EaD para o Colegiado. 

6.1.9     Profa. Zoraide sugeriu repensar a distribuição dos componentes, cogitando a possibilidade de se aumentar o tempo de curso 
para 4 (quatro) anos. 

6.1.10   Profa. Sandra sugeriu que a decisão só seja feita após consulta ao pessoal da SEDIS, pois considera que o investimento 
inicial seria enorme para apenas as 24h dos Ateliês. 

6.1.11   Profa. Livramento comentou que a resolução da UFRN dificulta a elaboração de aulas a distância. Profa. Sandra reforçou 
essa opinião, afirmando o mesmo.  

6.1.12   Após discussão, ficou decidido que será convidado representante da SEDIS e da PROGRAD para esclarecimentos e que a 
decisão será adiada. 

6.2 Discussão e proposta do NDE de alteração de tópicos especiais. 

6.2.1    A Presidente comentou a insatisfação geral com as disciplinas de 15h e que surgiram reclamações também quanto as 
de 30h. 

6.2.2   O NDE repensou os tópicos por eixo de formação modificando as ementas, tornando-os mais específicos, mas ainda 
abordando o tema do eixo. Foi sugerido fundir os Tópicos IV e V, formando um só Tópico em Formação do Cidadão. Já em 
Formação Geral, adotar-se-ia um Tópico de 30h. 

6.2.3    Após ampla discussão, foi sugerido padronizar os Tópicos em 30h cada um, de acordo com a seguinte distribuição por 
eixo: Formação Geral, 1 (um) Tópico; Formação do Cidadão, 2 (dois) Tópicos; Organização Social, 2 (dois) Tópicos e Gestão 
Pública, 3 Tópicos. 

6.2.4  Profa. Sandra relatou consulta sobre a adoção de módulos realizada à PROGRAD e conversa com o coordenador da 
graduação em C&T, que adota módulos no curso, como componentes curriculares, alternativamente às disciplinas de 15h e 
30h. Explicou as vantagens e desvantagens dessa forma de organização. 

6.2.5    Profa. Zoraide achou interessante o método e considerou que seria vantajoso, principalmente para o aluno. 

6.2.6    Prof. Anderson defendeu que a ideia de módulos poderia ser considerada até para todo o curso.  

6.2.7    Prof. Alan questionou que a discussão sobre módulos não está em pauta. 

6.2.8    Profa. Livramento comentou que a decisão a respeito dos Tópicos já foi tomada e que deve-se avaliar a proposta de 
módulo. Explicou, ainda, o modus operandi desse tipo de componente curricular. 

6.2.9   Após ampla discussão, a transformação dos Tópicos em disciplinas de 30h foi aprovada com 4 abstenções. 

 
 

OBSERVAÇÕES 
Sessão encerrada às 12h30. 
Ponto 2(dois) adicionado após aprovação do Colegiado. 

 
 


