ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA
No décimo oitavo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, realizou-se a trigésima
primeira 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: Luciana de Oliveira Miranda Gomes; Lucijane Monteiro de Abreu; Mauro
Eduardo Del Grossi, representante discente Flora Maravalhas e secretária Kelli Adriane de
Carvalho. Faltas justificadas: André Nunes, Luiz Honorato da Silva Junior, Elaine Nolasco,
Geraldo Eustáquio Moreira; Maria Raquel Gomes Maia Pires e Jonilto Costa Sousa. A
reunião teve a seguinte pauta de deliberação:
1) Aprovação da Ata da 30o reunião de colegiado
2) Deliberação sobre o número mínimo de créditos exigidos no curso e definição das
disciplinas obrigatórias
3) Deliberação sobre proposta da disciplina "Prática em Docência" apresentada pelo prof.
Jonilto
4) Amadurecimento a respeito das propostas realizadas pelo prof. André e prof. Mário sobre
estrutura do produto final do curso. Intenção é possibilitar dissertações que facilitem a
extração de produtos finais publicáveis. Por exemplo (somando as duas propostas):
possibilidade que a estrutura da Dissertação seja em capítulos, cada capítulo contendo todos
elementos de um artigo e já pronto para ser submetido em uma revista bem qualificada. Para
tanto, a regra seria que a dissertação tenha, um mínimo, 2 capítulos (dois artigos), sendo pelo
menos um deles classificado como artigo original. O segundo capítulo (ou artigo) poderia ser
de revisão.
5) Viabilização da ideia de concentrar as qualificações em um período ou turno, naturalmente,
nos casos em que o orientador tiver interesse.
6) Apresentação da situação financeira do PPGP pela prof. (a) Lucijane.
Devido não ter quórum suficiente para deliberação, a reunião discutiu sobre os assuntos da
pauta, deixando a aprovação da Ata da 30o reunião de colegiado e as deliberações previstas
para a 32o Reunião de Colegiado.

