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

No décimo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, realizou-se a vigésima quarta
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; Lucijane Monteiro de Abreu; Luiz Honorato Silva Junior;
Maria Júlia Pantoja Brito; Maria Raquel Gomes Maia Pires; Mário Lúcio de Ávila; Mauro
Del Grossi Faltas justificadas: Jonilto Costa Sousa; Luciana de Oliveira Miranda Gomes;
Geraldo Eustáquio Moreira; Discente: Isabella Araújo Figueiredo e Janice Oliveira Godinho;
Secretária: Kelli Adriane de Carvalho. A reunião teve a seguinte pauta de deliberação:
1. Apresentação da Ata da 23ª Reunião: aprovada
2. Homologação das bancas da turma 2:
Foram aprovadas as solicitações para constituição de banca examinadora para defesa de
dissertação dos discentes: Anderson Allan Almeida Galvão; Juliana Teixeira dos Anjos;
Juliana Vieira Saldanha; Luciana Xavier Magalhães; e Maria José Buchale Silva.
3. Divisão da disciplina de Fundamentos de Gestão Pública (304786) entre as Profas. Andréa
de Oliveira Gonçalves e Maria Raquel Gomes: aprovada.
4. Parecer do aluno Manoel Ponte:
O prof. Luiz Honorato Silva Júnior apresentou o parecer acerca da petição impetrada pelo exdiscente Manoel Ferreira da Ponte cujo teor trata de solicitação de reintegração ao
PPGP/FUP. Diante das solicitações do impetrante, o parecerista chegou ao seguinte
entendimento:
1. "Acolhimento do pedido do requerente e a imediata retificação dos dados do histórico
escolar referente ao Exame de Qualificação com a retirada das duas reprovações para uma
única reprovação (RP), como de fato ocorreu" (p. 4);
2. "Com relação ao segundo pedido do requerente, 'tornar-se nulo o desligamento do discente',
este parecerista entende que o entendimento ao exposto anteriormente converge diretamente
para o atendimento desta demanda" (p.4);
3. Em relação à solicitação do requerente à prazos e designação de novo orientador, o
parecerista recomenda o atendimento parcial, pois no seu entendimento a reintegração garante
o restabelecimento do direito ao requerente, assim como novos prazos razoáveis para
elaboração de seu trabalho, porém não vê relação entre a designação de novo orientador com
o objeto original do requerimento. Sendo assim, não há razões para o atendimento da
solicitação de designação de novo orientador (p.5);
4. No que diz respeito à solicitação do impetrante para que seja comunicado por escrito e
oficializado ao discente à decisão proferida pelo Colegiado, o parecerista entende que "deve
ser atendido incondicionalmente a este e qualquer outro requerimento, ainda que não contenha
tal pedido, atendendo ao princípio da publicidade" (p.5).

Após a exposição e leitura do parecer, os membros do Colegiado decidiram adiar a votação do
parecer do prof. Honorato para a próxima reunião do Colegiado que ocorrerá no mês de junho
de 2016.
5. Solicitação de trancamento justificado por motivo de doença da aluna Joana Rodolfo de
Queiroz: o andamento da solicitação para a Coordenadoria de Perícia Oficial em Saúde
(CPOS) foi aprovado.
6. Credenciamento ao programa da professora Elaine Nolasco:
Após a leitura do parecer redigido pela profa. Luciana Gomes, o Colegiado decidiu que o
parecer deve ser refeito utilizando-se como base os critérios especificados no Edital nº
03/2015, Seleção de Docentes para Credenciamento ao Programa de Pós-Graduação em
Gestão Pública - PPGP, de 14 de setembro de 2015.
7. Lista de oferta do 2º semestre/2016: aprovada (em anexo).
Outros assuntos
Dúvidas e relato de representante discente da terceira turma em relação à 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.

