Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública

ATA DA REUNIÃO DE MARÇO DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
GESTÃO PÚBLICA

No dia trinta e um de março de dois mil e quinze, realizou-se a decima reunião da Comissão de Pósgraduação (CPG) com a participação dos professores: Andréa de Oliveira Gonçalves, Andre Nunes,
Alexandre Nascimento de Almeida, Jonilto Costa Sousa, Luiz Honorato da Silva Júnior. Pauta e
deliberação da reunião:
 Lista de Oferta 2015/2: A comissão APROVOU as seguintes disciplinas: Instrumento de
Monitoramento e Avaliação que será ofertada no período de 13 a 17 de julho e 27 a 31 de
julho pelos Professores Andréa de Oliveira Gonçalves e Alexandre Nascimento de Almeida
na Cidade de Ilha Comprida em São Paulo; Políticas Públicas e Territórios será ministrada
pelo Professor Mário Lúcio de Ávila no período de 10 a 14 de agosto e 14 a 18 de setembro;
Avaliação de Programas e Projetos Governamentais será ministrada pelo Professor Luiz
Honorato no período de 10 a 14 de agosto e 14 a 18 de setembro, TGP 1 que será ministrada
pela Professora Maria Raquel no período de 5 a 9 outubro e 09 a 13 de novembro;
Ornamentação e Finanças Públicas que será ministrada pelo Professor Andre Nunes no
período de 5 a 9 de outubro e 9 a 13 de novembro; Análise Aprofundadas de Casos que será
ministrada Professor Elioenai Alves no período de 30 novembro a 04 de dezembro e 7 a 11
de dezembro; Gestão da Qualidade Setor Público que será ministrada pelo Professor Jonilto
Costa Sousa no período de 30 novembro a 04 de dezembro e 7 a 11 de dezembro e
Avaliação Ambiental Estratégica que será ministrada pela Professor Lucijane Monteiro no
período de 30 novembro a 04 de dezembro e 7 a 11 de dezembro.
 Deliberação das Atividades Complementares, Professor André Nunes se responsabilizou de
trazer na Próxima reunião da CPG os pareceres das solicitações de avaliação dos
certificados, e comunicou que só serão válidos os certificados de eventos/palestras que
aconteceram no período do curso de cada aluno. A comissão APROVOU a proposta de
atividades complementares para 2015 apresentadas pelo Professor Andre Nunes, onde serão
organizados cinco cursos com temas diferentes como: Monitoramento e Avaliação da
Gestão Pública, Avaliação de Projetos do Setor Público, Produção de texto Acadêmico,
Qualidade do Setor Público e Tópicos Especiais em Economia Brasileira e Gestão Pública.
 APROVADO o teste de proficiência em língua inglesa da estudante Isabella Araújo
Figueiredo.
 APROVADO - Professora Andréa apresentou o pedido de descredenciamento do Professor
Moisés Villamil Balestro onde informou que atualmente está vinculado ao Centro de
Pesquisa de Pós-Graduação sobra as Américas (CEPPAC) no ICS e ao Programa de PósGraduação em Meio Ambiente de Desenvolvimento Rural (PPG-MADER) na FUP por isso
não terá condições de atender adequadamente às demandas de um terceiro programa de PósGraduação.
 A Comissão avaliou a Solicitação de Aproveitamento de Estudos da estudante Petra Kaari
Fernandes e INDEFERIU a solicitação com base na Resolução do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão n. 91/2004, Art. 24 “O aproveitamento de estudos dependerá sempre da
aprovação da Comissão de Pós-Graduação, à vista de parecer circunstanciado do orientador,
no qual fique clara a contínua relevância e atualidade dos conteúdos anteriormente
estudados, nos casos em que essas disciplinas tiverem sido cursadas há mais de dez anos”.
 APROVADO pela Comissão que o Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e a
Prefeitura Municipal de Ilha Comprida firmaram um acordo de Cooperação Técnico
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cientifica, com vistas ao desenvolvimento de programas, projetos e ações de interesse
comum, voltados para o ensino e a realização de eventos técnicos e científicos, sob a forma
de fóruns, ciclo, palestras, feiras, congresso, curso de extensão e pós-graduação na Cidade
de Ilha Comprida/SP, conforme apresentado pelo Professora Andréa de Oliveira Gonçalves.
A reunião foi encerrada e, eu, Jhenifer Espíndola dos Santos, 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

Jhenifer Espíndola dos Santos
Secretaria do PPGP
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