
PPEUR

Quinta reunião ordinária 
(3 de agosto de 2017)

Pauta:

1. Estágio de docência – distribuição 2017.2

2. Estágio de docência – relatórios 2017.1

3. Eleição de vice-coordenador - comissão

4. Seleção 2018

5. APCN – doutorado

INFORMES



estágio em docência –

2017.2

Disciplina Docentes N.discentes* Estagio docente BOLSISTA

Ateliê I (T) Livramento + Zoraide 61 EDILZA Não

Ateliê I (N) Claudio + Anderson 70 ANDRE Sim

Ateliê III (T) Lindijane + Sandra + Alex 33 BEATRIZ SIM

Ateliê III (N) Sandra+Raquel+ Jessica 44 ERICA Sim

Ateliê V (T) Fabio+Roberio+Skivyson 27 HERBERT Sim

Ateliê V (N) Sara+Raquel 36 CARINA Sim

Introdução às 

políticas públicas 

(t)**

Winifred 59 Gabriela não

Introdução às 

políticas públicas 

(N)**

Winifred 66 Eleidiana Não

Agenda 

Contemporânea 1 

(N)**

Claudio 70 Cinthia

Tópicos especiais II 

e III

Livramento 29 Gabriel Não



estágio em docência –

2018.1

• ALENUSKA (F. Cruz) –

• ANA CÉLIA (Zoraide) –

• CÍCERO (Dulce) –

• JULIETE (Lindi) –

• LIDIANE (Sandra) –

• MARÍLIA (Zoraide) –

• RYLANNEIVE (Zoraide) 

– CID em 2018.1

• SHAYENNE (Cláudio) –



eleição

para vice-coordenador
(Prof. Fernando Cruz passa para 

colaborador até a conclusão das 

orientações)

Comissão:

Cláudio – presidente

???

Discente



seleção 2018

Comissão 2017: Fernando Cruz 
(presidente), Joana, 
Livramento, Soraia, Cláudio

Proposta de comissão 2018: 
Cláudio (presidente), Sara, 
Lindijane, Ana Patrícia, 
Sandra

Proposta de calendário:

Edital: 17 de agosto

Inscrições: 27 de outubro

Realização: 6 a 10 de 
novembro (ou 27 de novembro a 1 de 

dezembro)



APCN - doutorado

. Intercâmbios – atualização

. Produção docente (2013-16) 
– avaliação de Livramento

. Produção docente (2017-20)

. Ajuste nas Áreas e Linhas –
3 linhas? 

. Ajuste na grade – corte da 
disciplina proposta por 
Fernando Cruz

. Ajuste no quadro de 
docentes – sai F. Cruz (avaliação 
dos novos para possível inclusão)



reestruturação do PPEUR
• ampliação do PROGRAMA, com aumento da oferta de 

vagas de 15 para 25

• processo seletivo com comissão de 5 professores para 
garantir mais transparência e menos distorções

• reestruturação das ÁREAS e LINHAS DE PESQUISA e da 
grade CURRICULAR do PROGRAMA

• reestruturação do quadro docente:  uma colega informou 
o seu desligamento; outro passou para colaborador; uma 
colaboradora passou para permanente; cinco novos 
professores foram credenciados. (o programa tem 
atualmente 19 professores permanentes e 2 
colaboradores)

• mudanças de orientação no início do segundo ano: 4 
discentes tiveram mudança de orientação no início de 
2017

• maior oferta de disciplinas regulares

• reestruturação e atualização da página

• formalização dos processos, convocações, atas e 
organização dos arquivos

• apresentação de projetos aos editais

• realização semestral do Seminário de Dissertação

• realização anual do Encontro dos Grupos

• apoio financeiro para docentes, discentes e grupos



entendimento da coordenação 

proposta

• estratégia para produção docente (quantidade, qualidade A1 a B1) 
atrelada à priorização dos gastos do PPEUR (com condicionantes 
prévios e posteriores às atividades realizadas)

• estratégia para produção discente (em periódicos A1 a B3) atrelada 
à priorização dos gastos do PPEUR para Auxílio Viagem (com 
condicionantes prévios e posteriores às atividades realizadas)

• projetos de pesquisa associados a produtos

• dinamização das atividades dos grupos de pesquisa, com 
contrapartida do PPEUR na priorização dos gastos (com 
condicionantes prévios e posteriores às atividades realizadas)

• inclusão dos professores externos ao DPP nos Grupos de Pesquisa 
do DPP/PPEUR

• gestão de convênios e acordos, com contrapartida do PPEUR na 
priorização dos gastos (com condicionantes prévios e posteriores às 
atividades realizadas)

• apresentação de proposta de doutorado em 2017, com alteração da 
data do início das turmas para o segundo semestre

• ampliação do quadro docente, com vaga na ÁREA DE 
CONCENTRAÇÃO GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

• ampliação urgente do número de BOLSAS



informes

Situação das matrículas 

2017.2

IV Seminário de 

Dissertação – 17 e 18 de 

outubro

Qualificações e defesas

Prioridade de gastos

Prestação de contas



situação das matrículas 

2017.2



IV Seminário de Dissertação

17 E 18 DE OUTUBRO

envio dos resumos em 15 

de setembro

Encontro dos grupos –

Sandra ?



qualificações – turma 2016

George – 20/03

Thaysa – 27/03 

Bárbara – 07/04

Luis Renato – 20/04

Vinícius – 03/05 

Eduardo – 12/05

Diana – 12/05

Eliane – 19/05

Gilnadson – 5/6

Anderson – 8/6

Douglas – 23/6 (???)

Mikael – 18/7

Julliani – 21/7

Jelisse – 03/08

Caroline – 04/08

Gleide ?



defesas TURMA 2015
• Samara (F. Cruz) – 27/1

• Milenna (Joana) – 15/2

• Dalton (F. Cruz) – 17/2

• Renata (Joana) – 22/2

• Taynara (Cláudio) – 10/3

• Rebeca (Fábio) – 28/3

• Anna Lidiane (Fábio) – 31/3

• Sara Judy (Robério) – 10/4

• Suzana (Alex) – 26/4

• Kayck (F. Bastos) 12/5

• Renato (Cláudio) 29/5 

• Rusiano (Flávio) – 19/6

• Igor - (Alex) – 21/7

• Marta (Lindijane) – 31/7



prioridade de gastos

• bancas

• Auxílio discente + inscrições 
(dobrar tabela)

• até 8 diárias internacionais por 
professor + inscrições em eventos 
internacionais (se o professor tiver 
passagem paga por outro setor da UFRN ou por 
projeto, terá apenas 5 diárias no máximo)

• ANPUR, ANPEGE e ANPPAS

• realização dos SEMINÁRIOS DE 
DISSERTAÇÃO / ENCONTRO DOS 
GRUPOS / apoio eventos

• aquisição de equipamentos

• publicação de LIVROS na 
EDUFRN-SCIELO



prestãção de contas

ver planilha


