ATA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA
No vigésimo oitavo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, realizou-se a
vigésima quinta 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; Geraldo Eustáquio Moreira; Jonilto Costa Sousa;
Luciana de Oliveira Miranda Gomes; Lucijane Monteiro de Abreu; Luiz Honorato Silva
Junior; Faltas justificadas: Maria Júlia Pantoja Brito; Maria Raquel Gomes Maia Pires;
Mário Lúcio de Ávila; Mauro Del Grossi; Discente: Isabella Araújo Figueiredo e Janice
Oliveira Godinho (suplente); Secretária: Kelli Adriane de Carvalho. A reunião teve a
seguinte pauta de deliberação:
1. Informes
- Prof (a) Andrea informou sobre a possibilidade de novas parcerias em Portugal
2. Aprovação da 24o ata e qualquer ajuste na grade de disciplinas para o 2o/2016. A Ata foi
aprovada, bem como a lista de oferta do 2º semestre de 2016 (anexa).
3. Aprovado a negociação com 3o turma para redução das atividades complementares,
resultando em uma redução de 120h para 40h e mantendo as regras pré-estabelecidas no
cômputo das atividades complementares.
4. Deliberação recurso Manoel:
O recurso do discente Manoel Ferreira da Ponte foi indeferido, pois o aluno obteve duas
reprovações na qualificação: uma pela banca avaliadora e a outra pela perda de prazo no
depósito do projeto. Foram quatro votos não favoráveis: Andréa de Oliveira Gonçalves;
Geraldo Eustáquio Moreira; Jonilto Costa Sousa; Luciana de Oliveira Miranda Gomes; e três
votos favoráveis: Lucijane Monteiro de Abreu; Luiz Honorato Silva Junior; Isabella Araújo
Figueiredo.
5. Voto do coordenador
Em deliberações que demandar votação ficou decidido que o coordenador votará apenas em
casos de empate.
6. Deliberação pedido de credenciamento da Prof(a). Elaine Nolasco e do Prof. Ricardo
Toledo Neder.
Após a leitura do parecer redigido pela profa. Luciana Gomes, o Colegiado aprovou o
credenciamento da profa. Elaine Nolasco Ribeiro por cinco votos favoráveis (Geraldo
Eustáquio Moreira; Luciana de Oliveira Miranda Gomes; Lucijane Monteiro de Abreu; Luiz
Honorato Silva Junior; e Isabella Araújo Figueiredo; e dois votos não favoráveis (Andréa de
Oliveira Gonçalves; Jonilto Costa Sousa).
A solicitação de credenciamento do prof. Ricardo Toledo Neder foi indeferida pois o docente
entrou com o pedido fora do edital. O colegiado decidiu que só serão aceitos credenciamentos
mediante edital.
7.
Aprimoramento
das
atividades
qualificação e das regras do PPGP.
Atividades Complementares

complementares,

do

processo

de

Foi apresentada a proposta para as atividades complementares e aprovada por unanimidade
pelo Colegiado da seguinte forma:
- Mínimo de 40 horas computadas em: atividades científicas-técnicas-profissionais que
possuam certificados declarando o número de horas do referido evento; e 3 horas para cada
participação em banca do PPGP;
- O controle será feito pela Secretaria de Pós-Graduação, devendo aos discentes apresentar:
em atividades científicas-técnicas-profissionais: Certificados contendo número de horas; e
na participação de bancas: relatório assinado ou com o carimbo do presidente da banca
contendo: título e resumo do trabalho e resumo das principais contribuições da banca.
Qualificação
O Colegiado aprovou por unanimidade que a qualificação deverá ser:
- Presencial;
- Possibilidade de composição da banca apenas com membros internos;
- A Banca não precisa ser aprovada pela CPG;
- Todos os encaminhamentos na formação e data da banca, bem como, preenchimento e
entrega de formulário para secretaria é de responsabilidade do orientador.
- Prazo para entrega do formulário de aprovação: Entre o primeiro dia útil do 12o mês até
o primeiro dia útil do 14o mês do curso, podendo ser prorrogado por até um mês em caso de
reprovação do aluno e necessidade de um segundo exame de qualificação. Ficou decidido que
não é obrigado o aluno integralizar os 28 créditos nas disciplinas do curso antes de qualificar.
Regras do PPGP
Mudança de Orientador: O Colegiado aprovou por unanimidade que o aluno poderá
solicitar a mudança do orientador, devidamente justificada, até o primeiro dia útil do 14o mês
do curso, sendo a decisão deliberada pela CPG.
Obrigatoriedade de submissão de artigo da dissertação: O Colegiado aprovou por
unanimidade a obrigatoriedade de comprovação de submissão de artigo pelo discente para
obtenção do título de mestre, podendo ou não estar relacionado com tema da dissertação.
Qualis B5. Em comum acordo com o orientador.
As mudanças entram em vigor a partir da sua data de aprovação no colegiado.
8. Deliberação sobre o prazo de prorrogação para a aluna Shirley Mirone: a prorrogação de
prazo para defesa de dissertação da aluna Shirley Mirone Martins Guimarães foi aprovada por
unanimidade pelo Colegiado até o dia 09 de dezembro de 2016.
9. Solicitação de inclusão de disciplina no domínio conexo da aluna Fabiana Garcia
Shimabukuro Nova da Costa: O Colegiado deferiu a inclusão das disciplinas "Administração
Pública Contemporânea" e "Estado, Governo e Sociedade" no domínio conexo do histórico
escolar da aluna, totalizando 8 créditos de disciplinas optativas.
10. Deliberação sobre a solicitação de trancamento geral de matrícula da aluna Karoline
Cunha Sousa referente ao 2º semestre de 2016: aprovado pelo Colegiado.
11. Oferta de vagas para aluno especial: O Colegiado decidiu que serão ofertadas no máximo
cinco vagas para aluno especial nas disciplinas a serem ministradas no 2º semestre de 2016,
ficando a critério do professor solicitar e informar à Secretaria de Pós-Graduação se pretende
ou não aceitar aluno especial na disciplina e qual o quantitativo.

12. Processo seletivo 2016 turma 2017 (indicação comissão de seleção): o Colegiado aprovou
a Comissão de Seleção para a turma de 2017, devendo apresentar a proposta na próxima
reunião do Colegiado. A comissão aprovada é composta pelos seguintes membros:
- Geraldo Eustáquio Moreira (presidente);
- Jonilto Costa Sousa;
- Luciana de Oliveira Miranda Gomes;
- Lucijane Monteiro de Abreu.
- prof. Alexandre e Honorato (Suplentes)
13. Simpósio Internacional: O Colegiado decidiu pela aprovação de uma comissão que irá
tratar do Simpósio Internacional e deverá apresentar uma proposta na próxima reunião de
Colegiado ou CPG. A comissão é composta pelos seguintes membros:
- Andréa de Oliveira Gonçalves;
- André Nunes (presidente);
- Maria Julia
- Mauro Del Grossi
Outros assuntos
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.

Anexo. Lista de Oferta
Professor
André
Nunes
Lucijane
Monteiro de
Abreu
Luciana
Gomes
Mário
Lúcio de
Ávila

Disciplina
Orçamentação e
Finanças Públicas
(OBG)
Instrumento de
Monitoramento e
Avaliação (OPT)
Estado, Governo e
Políticas Públicas
(OPT)
Políticas Públicas e
Territórios (OBG)

Avaliação de
Luis
Programas e Projetos
Honorato da
Governamentais
Silva Junior
(OBG)
Maria Julia Gestão de Pessoas no
Pantoja
Setor Público (OPT)
Indicadores SócioMauro Del
Econômicos
Grossi
Ambientais (OPT)
Tópicos em Gestão
João Bilhim
Pública 1(OPT)
Professor
Orientador

Estudo orientado

Créditos

Código da
Disciplina

Período

Horário

Local

3

304751

08 a 12 ago
05 a 09 set

18h00 às
22h00

Darcy

2

304867

15 a 19 ago
12 a 16 set

8h00 às
12h00

FUP

2

304727

15 a 19 ago
12 a 16 set

14h00 às
18h00

FUP

3

304735

26 set a 30 set
17 a 21 out

14h00 às
18h00

FUP

3

304778

26 set a 30 set
17 a 21 out

18h00 às
22h00

FUP

2

318752

7 a 11 nov
05 a 09 dez

14h00 às
18h00

FUP

2

304891

7 a 11 nov
05 a 09 dez

8h00 às
12h00

FUP

2

304930

12 a 16 dez

8h00 às
12h00

À confirmar

0

Julho a
14h00 às
dezembro/2015
À confirmar
18h00
(sexta-feira)

