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1. INFORMES 

1.1 O prof. Alan Lacerda fez um informe sobre o Seminário de Avaliação 2013.2, a realizar-se no dia 13/12, às 14h, no auditório B do 
CCHLA. O seminário contara com a presença de ex-alunos do GPP, dentre estes alguns inseridos no mercado ou no mestrado (PPEUR).  

1.2 O prof. Alan fez ainda um informe sobre o processo de reativação de vinculo do discente Joalisson , que está desligado por motivo 
de não matrícula. O processo para decisão na Câmara de Graduação e há uma possibilidade de solução através da integralização de 
horas de atividades, caso o aluno esteja apto a integralização, de forma a manter o vínculo com a atividade.  

1.3 A profa. Sandra relatou situação de aluna que solicita Ensino Individualizado. A aluna é concluinte, mas mudou para outro est ado e 
gostaria der concluir o curso na UFRN uma vez que restam apenas o TCC e o Ateliê VI.  O colegiado decidiu que aluna possa entrar com 
a solicitação para ser analisado, de acordo com possibilidade de atendimento. 

1.4 Os professores Sandra, Soraia, Lindijane e Alan relatam problemas no sistema para o lançamento de notas e como os professores 
trabalhando. O discente Thiago lembra nova resolução de notas que permite a opção. 

2. REGISTRO DE HORAS COMPLEMENTARES 

2.1 Os professores Alan, Sandra, Alexsandro, Glenda, Fernando Cruz e Anderson fizeram relatos de processos de horas complementare s 
de alunos. 

2.2 O colegiado aprovou os processos apresentados. 

3. RESOLUÇÃO DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA 

3.1 O prof. Alan apresentou uma proposta de minuta de resolução sobre orientação acadêmica, a qual incluía a distribuição por tur ma e 
a inclusão de professores temporários. Procedeu a leitura da minuta. O colegiado solicitou vista a minuta com consulta aos alunos e a 
retirada da minuta de pauta. 

4. PROPOSTA DE REVISÃO DA GRADE 

4.1 O coordenador informou ao colegiado sobre proposta de revisão de grade curricular  que estava sendo elaborada pelo prof. Robério 
a ser discutida posteriormente em colegiado. O prof. Robério comenta os motivos da proposta que está sendo finalizada para apreciação 
ao colegiado. 

 

 

OBSERVAÇÕES  Sessão encerrada às 12h 


