Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública

ATA DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO
PÚBLICA

No décimo oitavo dia do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, realizou-se a segunda reunião
Comissão de Pós-graduação (CPG) com a participação dos professores: Andréa de Oliveira
Gonçalves, Alexandre Nascimento de Almeida, Jonilto Costa Sousa e Luiz Honorato da Silva
Júnior. Pauta e deliberação da reunião:
 Criação de 3 (três) novas coordenações e designação de seus respectivos coordenadores:
Coordenação de turma: esta coordenação deverá ter um professor responsável por cada
parceria de curso que o PPGP realizar. Atualmente estamos com 2 parcerias em andamento
(MEC e UnB) e 3 aguardando (FNDE, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Transparência).
O acúmulo de trabalho é enorme e é preciso que um professor cuide do andamento de cada
processo, movimentação do processo, reuniões diversas sobre o processo que define as
modalidades de repasse de recursos para a UnB.
Indicação turma FNDE: Prof. Luiz Honorato
Coordenação de Eventos Acadêmicos: espera-se desta coordenação organizar e promover
eventos acadêmicos e científcos conforme previsto no projeto pedagógico original
submetido à CAPES. Para o segundo semestre de 2014 temos os seguintes eventos
previstos: encontro internacional de políticas públicas e gestão pública (professores
confirmados- Suranjit Saha (País de Gales e João Bilhim - Portugal - novembro); seminários
de pesquisa; 36 horas de atividades complementares ( redação acadêmica; instrumentos de
monitoramento); organização Imersão em Portugal/2015.
Indicação: Prof. Andre Nunes
Coordenação de Produção Técnico-Científica: espera-se desta coordenação incentivar a
comunidade PPGP (alunos e professores) a participarem como autores em eventos
científicos nacionais e/ou internacionais. As pesquisas desenvolvidas nos temas de
concentração do PPGP serão estimuladas a serem organizadas para publicação em
periódicos. De acordo com o projeto autorizado pela CAPES os produtos finais como as
dissertações serão publicadas.
Indicação: Prof. Mário Ávila
 Deliberação: APROVADO.
A reunião foi encerrada e, eu, Fabiana Gomes da Silva, lavrei a presente ata, que depois de lida e
aprovada será assinada por mim e a Presidente do Colegiado.
Profa. Andréa de Oliveira Gonçalves
Presidente
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