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1. INFORMES GERAIS  

A profa. Ana deu início à reunião apresentando a pauta. Prosseguiu com os informes comunicando que a secretaria 
estava mobiliada e equipada com scanner de alta qualidade para digitalização de material auxiliar às  disciplinas,uma  
impressora à laser e havia adquirido três computadores cedidos para professores do programa que estavam sem 
computador. 

Informou também sobre os trabalhos aceitos para o XIV ENANPUR, o programa contou com seis trabalhos aprovados. O 
programa custeou as inscrições dos participantes, exceto a do professor Alexsandro, pois este não informou em tempo 
hábil para pagamento. 
A profa Livramento considerou de bom tamanho o número de trabalhos aprovados para a primeira inserção do programa 
no evento mais importante para a área. Nesta oportunidade houve uma breve discussão sobre o tema com o indicativo de 
que o programa financiaria a ida dos alunos e o departamento a ida dos professores ao evento.  

A coordenadora retomou a palavra comunicando sobre duas desistências de alunos da turma ingressante, restando 10 
alunos matriculados em 2011. 
As professoras Livramento e Soraia colocaram como uma questão a se pensar em deixar candidatos em suplência nas 
futuras seleções para o caso de desistências. 

Outro informe referiu-se ao resultado do edital de bolsas REUNI, ao qual foram submetidos 5 planos de trabalhos, dos 
quais um  ficou na primeira suplência para a disciplina DDP0020 - Ateliê de Gestão de Políticas Públicas II. 
A profa Soraia apontou para o fato de que não se deveria repetir a indicação de professores para as disciplinas candidatas 
as quais se solicita apoio dos bolsistas. 
O prof. Wagner explicou que foi seguido o critério do departamento de atender às disciplinas com maior carga horária, e a 
repetição de nomes foi  uma coincidência. 
Surgiu o questionamento de que a bolsa REUNI seria para atender disciplinas da graduação com problema de rendimento. 
A profa Ana explicou que apesar da proposta da bolsa ser para disciplina com pouco rendimento/ maior índice de 
reprovações e trancamentos, que havia uma modalidade adequada aos cursos novos, como Ciência e Tecnologia, na qual 
o critério é curso em implantação e que o programa se encaixa nessa categoria. 

 

2. BALANÇO SEMESTRE 2010.2   

A profa Ana apresentou um quadro com dados das disciplinas do semestre anterior 2010.2, mostrando número total de 
alunos, reprovações e trancamentos.  
A profa Lindijane mais uma vez registrou que não aceitará mais alunos especiais em sua disciplina, e considera a 
experiência anterior de aceitar alunos especiais resultou em trancamentos e uma reprovação na sua disciplina. 

A profa Ana fez uma observação para a situação de três disciplinas em aberto por falta de entrega de avaliação pelos 
alunos. 
A profa Livramento sugeriu fosse estabelecido um prazo de entrega de trabalho. Informou que na sua disciplina havia 
posto o prazo para 20/01 e prorrogado para o dia 15/02. 
A profa Ana não havia estabelecido prazo, mas não estava conseguindo consolidar pela falta de entrega do trabalho de 
apenas uma estudante. 
Surgiu o questionamento da profa Sandra se havia justificativa para a falta da entrega e a resposta por parte dos 
professores das disciplinas foi de que não havia justificativa para a ocorrência.  
O prof. Wagner sugeriu que se fizesse um ultimato para os alunos com ressalva para a disciplina de Habitação que havia 
encerrado as aulas após o termino do semestre. 
As professoras Livramento e Soraia sugeriram que cada professor com disciplina em aberta definisse o seu prazo máximo 
para entrega de trabalhos para os alunos com pendências. 
A profa Ana explicou a situação da aluna que não realizou as atividades de avaliação com proposta de serem 
desenvolvidas durante as aulas, o que correspondia a 50% do processo de avaliação. 

 
3. 

 
BALANÇO SEMESTRE 2011.1 

 
 
 



A profa Ana expôs um relatório do sistema com informações sobre as matrículas dos alunos, observando que os alunos 
com créditos integralizados estavam inscritos em dissertação. Os ingressantes, de uma forma geral, estavam na disciplina 
obrigatória e em mais duas disciplinas. 
Mostrou também o quantitativo de orientandos por professor. 

 
      4. REUNIÃO COM OS ALUNOS 
 

A profa Ana informou que havia realizado uma reunião com a turma de 2010 para avaliação das disciplinas e proposta 
para um calendário de qualificação. 
O discente Felipe fez um comentário das avaliações das disciplinas feitas pelos alunos: Abordagens sobre Cidades e 
Dinâmica Urbana – consideraram importante o repertório teórico, possibilitando a visão das escolas e para ajudar no 
fichamento dos textos foi elaborada uma planilha com resumos das obras (conceitos, contexto-histórico, encadeamento de 
idéias, argumentos, conclusões.), contemplando um total de 60 textos, que para os alunos que cumpriram significou a 
aquisição de um bom material; Análise de Dados Quantitativos em Ciências Humanas – consideraram importante para 
usar como ferramentas de trabalho de campo/dissertação, ponto fraco foi a turma pequena; Desigualdades Sociais 
Exclusão Social e Segregação Sócio-espacial – destacaram como pontos positivos a literatura nova, realização de estudos 
de caso (seminários e discussão); Concepções de Estado e Políticas Públicas - Ponto positivo aprofundamento de debates 
e conhecimento, ponto a melhorar destacar mais as políticas públicas. 
No geral o representante discente agradeceu aos professores pelo esforço no preparo das aulas, colocou que não havia 
sido possível avaliar as demais disciplinas pela ausência de alunos que as cursaram na reunião de avaliação. 
 

A profa Ana informou que o interesse da maior parte dos alunos habilitados foi de qualificar na 3ª semana de junho, dentre 
os que não tem condições de qualificar em 2011.1 seria repetida a programação de seminários,e que considera mais 
viável a participação em uma ou outra modalidade, visto que há sempre alguma dificuldade em organizar a agenda de 
todos os participantes para as bancas desse tipo de atividade. Sua proposta foi de que os seminários sejam realizados em 
maio, e as qualificações em junho, acatada pelo colegiado.  

 
       
      5. SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS PARA ALUNO ESPECIAL 
 

A coordenadora apresentou um quadro com o número de alunos regulares nas disciplinas e o de solicitação para alunos 
especiais, chamando a atenção ao regimento interno do programa no artigo 19, parágrafo 1º que trata de alunos 
especiais e define um limite de 30% dos alunos regulares para vagas de especiais. 
A profa Soraia sugeriu ampliar o percentual uma vez que aluno especial não compromete a avaliação do programa e 
consiste em oportunidade de qualificar alunos potenciais. 
A profa Livramento considerou que apesar dos argumentos serem consistentes, que os alunos especiais podem 
comprometer a qualidade do curso na sala de aula por não terem o mesmo nível de comprometimento dos alunos 
regulares. Ressaltou que apesar de haver exceções, em regra geral não há o acompanhamento no nível desejado, citou 
experiência de que não lêem o material indicado e não cumprem os seminários. Colocou que teria preferência em aceitar 
aluno ouvinte. Relatou que teve experiências magníficas com aluno especial, mas foram exceções. Fez a comparação com 
alunos regulares de outros programas, que assim como os especiais não demonstram o mesmo comprometimento. 
A profa Soraia destacou que o aluno especial tem interesse pelo crédito e que aluno relapso sempre há, considerou que 
aluno ouvinte é menos comprometido. 
A profa Livramento explicou que no programa de Ciências Sociais, como há o nível de doutorado, para seleção de aluno 
especial em suas disciplinas faz a exigência de que o aluno tenha o mestrado. 
O prof Alan considerou que 30% como um percentual estranho, ponderou 50% um percentual melhor e que no caso de 
turmas pequenas seria uma forma de ampliar. 
A profa Livramento lembrou que para alterar o regimento precisaremos aprovar as alterações nas instâncias superiores 
da PPG. 
As professoras Soraia e Livramento sugeriram que caso o colegiado votasse pela mudança, que não seja estabelecido 
novo limite, e a decisão sobre quantidade fique a critério do professor. 
A profa Livramento se posicionou a favor de fazer uma revisão do estatuto, fazendo anotações para uma reformulação 
geral a ser encaminhada em momento oportuno (por exemplo após a primeira avaliação do programa pela Capes). 
Apontou que o regimento é a referência de conduta no programa e discordou de mudanças casuísticas para resolver 
problemas de forma mais cômoda. 
O prof. Alan não vê problema em não aceitar aluno especial, apenas tem preocupação com o tamanho da turma. 
A profa Livramento argumentou que há o parâmetro para formação de turma com no mínimo 5 alunos para a graduação. 
A profa Ana lembrou que o colegiado já havia tomado decisões anteriores com relação a turmas com menos de 5 alunos, 
ficando a critério do professor. 
A profa Lindijane se posicionou a favor de não se fazer mudança no regimento até a avaliação da CAPES. 
O colegiado chegou ao consenso de não alterar o regimento e que os professores selecionariam os candidatos a aluno 
especial respeitando o limite dos 30%. 

 
6. APRECIAÇÃO DE VERSÃO PRELIMINAR DO COLETA CAPES 
A profa. Ana solicitou aos presentes que apresentassem indicações de correções e acréscimos a serem feitos nas sessões 
do coleta capes, conforme esboço enviado a todos por email no dia 05 de março. Fez exposição de material impresso do 
relatório. Procedeu a leitura de algumas partes da proposta do programa, tais como, pontos fortes e fracos. Ressaltou a 
necessidade de complementação de informações no campo atividades complementares e trabalhos em desenvolvimento. 
Apontou para a importância de se relacionar os projetos de pesquisa às linhas e aos alunos do programa. 
O prof. Márcio propôs o envio de arquivo do Word para facilitar a discussão no grupo. 
A profa Livramento sugeriu que fosse marcada uma agenda de entrevistas com os professores na secretaria para revisão 
do relatório, apesar de ter sido solicitada a presença destes anteriormente sem muitas adesões, mas que considera 
importante este momento para viabilizar as correções. 
Outro ponto destacado pela coordenadora foi a sugestão dos 5 trabalhos mais relevantes para que fosse feita eleição 
pelo grupo. 



A profa Livramento indicou que fosse feita a eleição orientada pelo quali-capes para artigos. 
A profa Ana lembra aos presentes sobre relatório de reunião de área da CAPES enviado por email, onde descreve os 
pontos levantados pelo comitê de avaliação, no qual destaca a necessidade dos trabalhos em anais terem registrado o 
ISBN para poderem ser contabilizados na avaliação. 
 

      
 

7. APRECIAÇÃO DOS PLANOS DE TRABALHO DOS BOLSISTAS REALIZADOS EM 2010.2 
 
A coordenadora procedeu a apreciação dos planos de trabalhos. 
O prof. Alexsandro fez leitura de parecer para o plano de trabalho do aluno Caio Gabriel, desenvolvido na disciplina 
Estado e Sociedade-DPP ministrada pelo prof. Alan, o qual considerou apto e satisfatório e recomendou a sua aprovação, 
destacou como ponto positivo o uso de blog para interação com os alunos. 
O prof. Robério relatou que o plano de trabalho realizado pelo discente Márcio Fernandes na disciplina Introdução às 
Políticas Públicas,  ministrada pela profa. Sandra Gomes, identificando como significativo o progresso do aluno em termos 
de docência como a aquisição de técnicas. Ponto positivo foi a discussão com a professora e o bom rendimento nos 
fichamentos. Ponto negativo foi a imaturidade dos alunos no atendimento a leitura sugerida por falta de conscientização 
e compromisso.  
O plano de trabalho do aluno Eugênio, que auxiliou a disciplina Transformações Econômicas Políticas e Sociais no Brasil 
ministrada pelo Prof. Robério, havia sido designado para o prof. Fernando, ausente por motivo de doença. Contudo o 
prof. Fernando encaminhou parecer favorável à aprovação por email. O prof. Robério responsável pela disciplina objeto 
do plano de trabalho confirmou o parecer favorável para aprovação, visto o bom desempenho do bolsista na disciplina. 
A profa. Joana avaliou o plano de trabalho de Estágio à Docência do discente Felipe na disciplina Agenda Contemporânea 
I ministrada pelo prof. Alexsandro, ressaltando que a atividade planejada de grupo de estudo não foi executada por não 
haver resposta por parte dos alunos e que a comunicação entre o estagiário e os alunos foi satisfatória, realizada por 
email e por participação em sala de aula com discussão de textos e apresentação de slides intermediada pelo professor, 
na qual os alunos se mostraram bastante receptivos. Considerou o plano apto para aprovação. 
 

 
8. APRECIAÇÃO DOS PLANOS DE TRABALHO DOS BOLSISTAS PARA 2011.1 
 
O colegiado aprovou os planos de trabalho para os bolsistas REUNI submetidos para o semestre 2011, ficando assim 
distribuídos: Caio Gabriel na disciplina de Ateliê de Políticas Públicas II-DPP0020, Márcio Fernandes em Atores Políticos e 
Sociais -DPP0024 e Eugênio Silva - Agenda Contemporânea II-DPP0021. 
Também foi feita aprovação do plano de Estágio à docência para os bolsistas CAPES-DS, a discente Ingrid Graziele Reis 
do Nascimento na disciplina Tópicos Especiais I-DPP0045 e o discente Ricardo Miranda Sá para a disciplina Gestão Pública 
no Brasil Contemporâneo-DDP0025. 

 
 
 
 
      9. O QUE OCORRER:  
 

O prof. Márcio relembra a situação dos credenciamentos às associações, apontando que o programa já está associado à 
ANPEGE, restando resolver processo de encaminhamento para ANPUR e ANPOCS. 
Sobre a ANPOCS o programa havia feito a tentativa de encaminhar solicitações de adesão, mas não havia tido tempo 
suficiente para os trâmites antes da reunião anterior. Foi decidido que se encaminhariam os pedidos para conseguir a 
adesão de um terço e que a secretaria faria os contatos. 
Para a ANPUR a atual posição da coordenação é do programa ter no mínimo cinco anos de atividades, conforme 
regimento. Espera-se novo posicionamento de coordenação e tentativa adesão dos associados para apóia à filiação. 
Preparação para a recepção da turma 2011: a coordenadora propôs uma apresentação conjunta de professores e alunos 
no horário da primeira aula da disciplina obrigatória geral “Produção do Conhecimento e Metodologia da Pesquisa” -
EUR0101, que foi aprovada pelo colegiado. Na oportunidade houve um debate sobre uma aula inaugural, e a deliberação 
pela consulta ao prof. Márcio, que estava ausente no momento, sobre sua disponibilidade para ministrar a aula inaugural 
antes das apresentações. O convite para a aula inaugural e para as apresentações se estenderia aos alunos veteranos, 
para que estes recepcionassem e orientassem os alunos novos.   
Outro ponto lembrado na reunião foi o curso de Geoprocessamento. A profa Livramento questionou se seria uma 
introdução ou mais avançado e informou que haverá uma atividade semelhante no Núcleo Natal do Observatório das 
Metrópoles. A profa Sandra explica que será pouco teórico, e mais operacional. Embora anteriormente já houvesse a 
deliberação de que o curso será oferecido como extensão e não como disciplina, surgiu uma proposta de composição das 
duas atividades, que poderiam constituir um tópico especial, se forem seqüenciadas e um dos professores for doutor.  A 
profa Sandra ficou encarregada de conferir a agenda com a equipe do Observatório, de modo a sequenciá-las se possível. 
 

 

OBSERVAÇÕES Finalizada a sessão às 11:30 horas. 

 


