ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA

No trigésimo primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, realizou-se a
décima terceira reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Gestão
Pública, presidida pelo professor Alexandre Nascimento de Almeida e com a participação dos
professores: Andréa de Oliveira Gonçalves; Jonilto Costa Sousa; Lucijane Monteiro de
Abreu; Luiz Honorato Silva Junior; Maria Raquel Gomes Maia Pires; Mário Lúcio de Ávila;
Faltas justificadas: Luciana de Oliveira Miranda Gomes; Geraldo Eustáquio Moreira;
Discente: Anderson Galvão; Secretária: Kelli Adriane de Carvalho. A reunião teve a
seguinte pauta de deliberação:
1. Composição da nova CPG:
Homologação dos professores para a composição da CPG - Período: 2016-2018:
- Alexandre Nascimento de Almeida;
- Andréa de Oliveira Gonçalves;
- Geraldo Eustáquio Moreira;
- Jonilto Costa Sousa;
- Luciana de Oliveira Miranda Gomes;
- Lucijane Monteiro de Abreu;
- Luiz Honorato Silva Junior.
Homologação do novo representante discente para as reuniões da CPG e do Colegiado: Janice
Oliveira Gordinho ou Isabella Araujo Figueiredo
2. Homologação dos aprovados no processo seletivo Edital nº 4/2015:
Tendo em vista, a quantidade de candidatos inscritos no processo seletivo do Mestrado e a
disponibilidade de professores no quadro docente do Programa de Pós-graduação em Gestão
Pública – UnB para orientação de alunos oriundos do processo seletivo do Mestrado, foi
aprovada, por unanimidade, pelos membros presentes, a adição de três vagas para ingresso no
curso em 2016/1 e o resultado final definitivo do processo seletivo do mestrado profissional
em gestão pública, conforme previsto nos itens 6 e 7 do edital 04/2015 (em anexo).
3. Homologação das bancas da turma 2:
Foram aprovadas as solicitações para constituição de banca examinadora para defesa de
dissertação dos alunos: Aline Izabel Tolentino de Andrade; Daniel Soares de Souza; Elias
Vieira de Oliveira; Elisangela Marcia Cruz dos Reis; Francisco de Assis Costa e Silva; Jane
Paula Silveira Soares de Nascimento; Jeremias Pereira da Silva Arraes; Luidson Saraiva
Souza; Pedro Henrique Rodrigues de Camargo Dias; Rosânia Araújo Silva Cancian.
Por unanimidade, ficou determinado que o orientador pode sugerir banca para homologação
pela CPG, porém a repetição de membros internos e externos não pode ser superior a metade
(50%) do número de bancas do orientador. O controle dos membros da banca será realizado
pela secretaria e divulgado para os professores do programa.

4. Avaliação de pedidos de prorrogação de prazo:
As solicitações de prorrogação de prazo para defesa de tese/dissertação dos discentes:
Anderson Allan Almeida Galvão; Juliana Teixeira dos Anjos; Juliana Vieira Saldanha;
Luciana Xavier Magalhães; e Maria José Buchale Silva, foram analisados e o colegiado
decidiu, por unanimidade, prorrogar os prazos para depósito até dia dois de maio de 2016 e
defesa até o dia trinta e um de maio de 2016.
Outros assuntos
Recurso do ex-discente Manoel Pontes solicitando reintegração ao programa de PósGraduação em Gestão Pública. O colegiado decidiu por unanimidade nomear o professor Luiz
Honorato Silva Junior como responsável para analisar e emitir um parecer em relação ao
recurso, que deverá ser apresentado na próxima reunião do Colegiado.
Dúvidas e relato de representante discente da terceira turma em relação as dificuldades do
cumprimento da obrigação de realização do intercâmbio e da carga horária das atividades
complementares.
A reunião foi encerrada e, eu, Kelli Adriane de Carvalho, lavrei a presente ata, que depois de
lida e aprovada será assinada por mim e o Presidente do Colegiado.

