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1. INFORMES GERAIS  

A professora Livramento, chefe do Departamento de Políticas Públicas, iniciou a reunião explicando que se tratava de uma 
reunião conjunta PPEUR/DPP, a realizar-se primeiramente a reunião do programa de Pós-Graduação, deu as boas-vindas 
professores Fábio Fonseca Figueiredo, recém-contratado do DPP, ao professor Antônio Sérgio, que estava retornando de 
licença para capacitação, e ao professor Patrick Le Guirriec, visitante pelo convênio REUNI. Em seguida  passou a palavra 
ao prof. Fernando Bastos, coordenador do PPEUR. 

O prof. Fernando Bastos também fez seus votos de boas vindas aos professores e prosseguiu com a reunião explicando 
os itens de pauta a serem tratados. 

 

2. VISITA CAPES  

O prof. Fernando explicou sobre a alteração na data da visita, já confirmada para os dias 23 e 24/08, com alteração 
também dos consultores que passaram a ser o prof. Roberto Luiz do Carmo da UNICAMP e a profa. Laura Lídia Rodriguez 
de Ezpinola Wong da UFMG. Apresentou um modelo de roteiro de avaliação enviado pela CAPES e a ser usado pelos 
consultores. Fez-se uma discussão sobre os itens do roteiro que tratavam da proposta e infraestrutura do programa, corpo 
docente e discente, produção intelectual,  inserção social e internacionalização. Foi observado que o itens elencados eram 
os mesmo abordados do relatório do COLETA CAPES. A prof. Livramento sugeriu que fossem organizadas pastas para as 
produções docentes, discentes e para os convênios.  

O prof. Fernando apresentou a seguinte proposta de programação da visita:  
Dia 23 de agosto de 2012 / MANHÃ:- 08H30 -10h00 – Reunião de apresentação com a Coordenação do PPEUR, tendo 
como convidados a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFRN, o Diretor do Centro (CCHLA), a Chefia do Departamento e 
da Coordenação do Curso GPP; 10h00-11h30 – Visita à Biblioteca Central Zila Mamede, Biblioteca Setorial do CCHLA e 
Laboratórios de Pesquisa; 11h30-12h00 – Visita à Reitoria com a Coordenação do PPEUR; 12h00-14h00: Almoço; 
TARDE- 14H00-17H00 – Apresentação do Programa PPEUR, com presença dos coordenadores do PPEUR e do 
Departamento GPP - 17h00-18h00 – debates e encaminhamentos; DIA 24 de agosto de 2012/MANHÃ: - 08H30 -10h30 – 
Reunião com os Discentes do PPEUR; 10h30-12h300 – Análise da produção docente e discente; 12h00-14h00 – Almoço; 
TARDE- 14H00-17H00 – Reunião com o Corpo Docente; 17h00-18h00 – Debates, sugestões e fechamento. 

Foram discutidas as possibilidades de qualificações já agendadas para os discentes: Flávia, Emerson e Eliane, além da 
defesa do discente Caio agendada para o inicio de agosto, ambos acontecendo antes da visita. Com essas atividades 
concluídas o programa passaria a ter os quantitativos de 6 defesas turma 2010 e 3 três qualificações para a segunda 
turma. 2011. Também foram solicitados que todos participassem das programações da visita, inclusive os discentes que já 
defenderam.  

O colegiado deliberou que todos fariam o depósito do material referente a produção intelectual na secretaria do programa 
até o dia 17/08, bem como manteriam o currículo Lattes atualizado até essa data. 

 
3. 

 
ESTÁGIO À DOCÊNCIA  E BOLSAS REUNI 

 
 
 

O colegiado aprovou a distribuição dos Estágios à docência para os bolsistas CAPES e os Planos de trabalho dos 
bolsistas REUNI. Para os bolsistas CAPES: a discente Erica - disciplina de Tópicos IV com a profa Sandra Gomes, a 
discente Tatiana – disciplina de Estado e Sociedade com a profa Lindijane Almeida, Willian- disciplina Tópicos Especiais X 
com o prof. Patrick Le Guerriec e Ana Raquel – disciplina Agenda Contemporânea com o prof. Fábio Fonseca. Para os 
bolsistas REUNI foram distribuídos: Julie em Atelie I, Raissa em Atelie III e Richardson em Atelie V.  

 
      
 
 

OBSERVAÇÕES Finalizada a sessão às 10:00 horas. 



 


