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vice-coordenadora

Sara Raquel já é a vice-

coordenadora do PPEUR



seleção 2018

Comissão: Cláudio 

(presidente), Sara Raquel, 

Lindijane, Ana Patrícia, 

Sandra

Calendário:

Inscrições: 20 de novembro

Realização: 27 de 

novembro a 1 de 

dezembro
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seleção 2018

recomendações da 
coordenação:

. observar a tramitação legal do processo: cada 
passo deve ter uma ATA assinada por todos 
os membros da Comissão; todos os registros 
individuais de notas atribuídas devem ser 
anexados ao processo.

. as questões da prova escrita deverão ser 
elaboradas presencialmente (não por email) 
e deverão ser entregues à 
coordenação/secretaria do PPEUR meia hora 
antes do início das provas para impressão.

. a seleção será para 25 vagas, mas isso não 
quer dizer que todas as vagas devem ser 
preenchidas; o contrário também deve ser 
observado: se houver mais candidatos 
aprovados do que as 25 vagas, apenas os 25 
primeiros lugares serão classificados

. rigor na seleção: valorizar os candidatos que 
demonstram terem lido a bibliografia 
recomendada. 



IV Seminário de Dissertação 

II Encontro dos Grupos

17 E 18 DE OUTUBRO
(organizado pela professora Sara 

Raquel)

19 DE OUTUBRO -

Encontro dos grupos 
(organizado pela professora 

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 - transferido

Mikael – 18/7

Julliani – 21/7

Jelisse – 03/08

Caroline – 04/08

Gleide ?



qualificações – turma 2017

31 de março de 2018



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 7 diárias internacionais por 
professor + inscrições em eventos 
internacionais (se o professor tiver passagem 
paga por outro setor da UFRN ou por projeto, terá 
apenas 4 diárias no máximo; em 2018, o professor/a 
deverá anexar o trabalho completo ao processo e 
indicar para que revista QUALIS CAPES A1 ou A2 
deverá encaminhar o artigo em até 30 dias de sua 
participação no evento)

• 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



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 18 professores permanentes e 3 
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


