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

No quarto dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, realizou-se a vigésima sétima
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:
Elaine Nolasco Ribeiro; Jonilto Costa Sousa; Luciana de Oliveira Miranda Gomes; Lucijane
Monteiro de Abreu; Mauro Eduardo Del Grossi; Faltas justificadas: Andréa de Oliveira
Gonçalves; Geraldo Eustáquio Moreira; Luiz Honorato Silva Junior; Maria Raquel Gomes
Maia Pires; Mário Lúcio de Ávila; Discente: Isabella Araújo Figueiredo e Janice Oliveira
Godinho; Secretária: Kelli Adriane de Carvalho. A reunião teve a seguinte pauta de
deliberação:
1. Informes:
III Simpósio Internacional sobre Gestão Pública - datas 13 e 14 de dezembro no auditório do
CDT
Tema: Perspectivas de Seleção de Dirigentes da Alta Administração Pública
Organização: Maria Julia, Andre Nunes e Andrea
Divulgação ocorrerá nos próximos dias.
Despesas do PPGP no evento:
tradução simultânea: 10.400,00
Passagem aérea internacional (Chile e Portugal): R$ 10.000,00
Sobre o Intercâmbio Julho/2016
23 alunos participantes (3 dos programas PPGCont, PPG Tecnologia em Saúde - 20 alunos
PPGP)
Todos com financiamento pessoal
Avaliação do programa: muito satisfeitos, pesquisa feita pelo survey monkey.
Despesas do PPGP: passagem aérea professor R$ 4.130,00
Diárias 15: 1/2 diária no total de 13.125,00
Total: 17.255,00
Empenho recurso fonte: FNDE
Livro ESTADO, POLÍTICA E TERRITÓRIOS Soluções e reflexões no campo da gestão
pública deverá ser lançado no mês de dezembro/2016 no III Simpósio.
Professor Mário Ávila está acompanhando e tem todos os detalhes.
2. Aprovação da 26ª ata do Colegiado e 24ª ata da CPG. As Atas foram aprovadas por
unanimidade.
3. Em relação ao recurso de taxas e aluno especial, o colegiado decidiu que serão empenhados
R$ 15 mil para serviços de tradução para o inglês, R$ 1.900 para a compra de um armário de
necessidade da prof.(a) Luciana e R$ 11.209,00 para que seja empenhado em GECC para
pagamento dos professores e colaboradores do PPGP de fora do quadro da UnB.

4. Avaliação e sugestões do colegiado sobre o calendário para o ano de 2017 (designação das
disciplinas, iniciar ajuste de horário, entre outros). O Colegiado nomeou a profa. Luciana para
que apresente uma proposta da Lista de Oferta 1/2017.
5. Avaliação e sugestões do colegiado sobre proposta de regulamento para o curso. O
Colegiado decidiu que o aluno deverá apresentar o comprovante de submissão de um artigo
científico em periódico com uma Qualis igual ou superior a B5 (obtido após a submissão no
site da revista) como principal autor e declaração de concordância do orientador a respeito da
submissão do artigo.
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.

