ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA
No décimo quarto dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, realizou-se a trigésima 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: André Nunes; Elaine
Nolasco; Geraldo Eustáquio Moreira; Luiz Honorato Silva Junior; Maria Raquel Gomes Maia Pires; Mário
Lúcio de Ávila; Mauro Eduardo Del Grossi. Ausência Justificada: Luciana de Oliveira Miranda; Lucijane
Monteiro de Abreu. Discente: Fabiana Garcia Shimabukuro. A reunião teve a seguinte pauta de
deliberação:
1. Informes:
 Relato do prof. Luiz Honorato, presidente da comissão de seleção para aluno regular da turma que
se inicia em 2018, de denúncia junto a ouvidoria da UnB em relação a problemas na aplicação da
prova escrita. Comissão respondeu a denúncia e o processo seletivo continua em andamento.
 Prof. Alexandre informou pedido da secretária Kelli de não continuar no PPGP. A coordenação
ainda não foi informada pela direção da saída e alteração de secretário e já pediu para que o assunto
seja pautado na próxima reunião de colegiado único da pós para o dia 20 de novembro. Até que seja
designado novo secretário, a secretária Kelli continuará secretariando o PPGP.
 Prof. Alexandre informou que o regimento interno não foi aprovado, sendo dando como
justificativa pelo parecerista a falta de uma resolução interna com critérios quantitativos para
credenciamento/descredenciamento de professor. Parecerista entendeu que o estabelecimento de
tais critérios via edital de seleção, tal como é feito, não são estáveis e nem transparentes.
Coordenador explicou os motivos do programa ainda não contar com resolução dessa natureza,
alegou ingerência do parecerista não prevista nos regulamentos da UnB, vícios de forma no
processo e já mediou assunto com a Decana.
 Prof. Luiz Honorato informou sobre a emissão de certificados do minicurso de Avaliação de
Políticas Públicas em Florianópolis e da imersão em Madri do aluno Júlio César Matos de Oliveira.
2. Aprovação da ata: 34ª reunião de colegiado.
3. Continuação da Prof. (a) Maria Raquel no PPGP. Colegiado acatou as justificativas da prof. (a) Maria
Raquel e aprovou por unanimidade a sua continuação no programa.
4. Credenciamento para novos professores do PPGP.
- Colegiado aprovou a divulgação de edital de seleção para o credenciamento de dois professores, um para
a linha de pesquisa de "Instrumento de Monitoramento, Avaliação e Gestão Pública" e outro para a linha de
"Gestão Pública e Território". Os critérios mínimos para os editais são:
a) Comprometer-se a oferecer e lecionar no mínimo uma disciplina do PPGP. Disciplinas para a vaga
na linha de "Instrumento de Monitoramento, Avaliação e Gestão Pública": Economia do Setor
Público; Orçamentação e Finanças Públicas; Avaliação de Programas e Projetos Governamentais e
Instrumentos de Monitoramento e Avaliação da Gestão Pública. Disciplinas para a vaga na linha de
"Gestão Pública e Território": Arranjos Federativos e Políticas Públicas no Brasil; Estado, Governo
e Políticas Públicas; Políticas Públicas e Território.
b) Ter pontuação de, pelo menos, 150 pontos no Qualis/Capes na área de Administração durante o
triênio 2014 – 2016. Pontuação para artigos: A1 – 100; A2 – 80; B1 – 60; B2 – 50; B3 – 30; B4 –
20; B5 – 10 pontos. Pontuação para livros: L4 = 100, L3 = 75, L2 = 50 e L1 = 25. Capítulos valem
um terço do total dos pontos do livro.

- Colegiado aprovou as seguintes comissões de seleção: André Nunes, Luiz Honorato da Silva Junior e
Mauro Eduardo Del Grossi (linha de pesquisa de "Instrumento de Monitoramento, Avaliação e Gestão
Pública"); Alexandre Nascimento de Almeida, Mário Lúcio Ávila e Luciana de Oliveira Miranda (linha de
pesquisa de "Gestão Pública e Território").
5. Ajuste da Grade Horária para o 1o/2018. O colegiado aprovou a grade horária para o 1o/2018 conforme o
seguinte Quadro:
Professor
Geraldo
Alexandre
Maria
Raquel
Jonilto
Luciana

Annita

Mauro Del
Grossi

Disciplina
Créditos
Métodos Qualitativos
2
(optativa)
Métodos Quantitativos
2
(optativa)
Fundamentos da Gestão
3
Pública (obrigatória)
Teoria e Prática de
2
Pesquisa Científica
(obrigatória)
Estado Governo e Políticas
2
Públicas (obrigatória)
Ética na Gestão Pública
(optativa)
Indicadores
Socioeconômicos e
Ambientais (optativa)

Período
Quinta (2o
bimestre)
Quinta (1o
bimestre)
Terça
Segunda

Horário
Local
08h às
DIMEQ/Darcy
12h
14h às
FUP
18h
14h às
DIMEQ/Darcy
18h

Quarta

08h às
12h

DIMEQ/Darcy

Quarta

14h às
16h

DIMEQ/Darcy

2

14 a
17/05/2018
e 04 a
07/06/2018

18h 30
às 22h
30

DIMEQ/Darcy

2

Sexta (2o
bimestre)

14h às
18h

DIMEQ/Darcy

5. Aprovação de bancas de dissertação. O colegiado homologou as bancas dos alunos: Sarah Tarsila
Araujo, Isabel Cristina Silva Chagas, Karoline Cunha, Evandro Luiz Diefenbach e Denis Costa Reis (todas
previamente aprovadas ad referendum, conforme regra interna).
6. Abertura de Processo Eleitoral para Coordenação do PPGP a partir do 1o/2018. Prof. Alexandre
consultará por e-mail sobre as chapas interessadas (Coordenador e Substituto) e a eleição ocorrerá na
próxima reunião de colegiado, provavelmente no dia 12 de dezembro.
7. Pedido pelo prof. Geraldo para inclusão de ponto de pauta na próxima reunião de colegiado em relação a
dúvidas sobre a designação de recursos do PPGP para participação dos professores em eventos.
A reunião foi encerrada e, eu, Alexandre Nascimento de Almeida, lavrei a presente ata, que depois de lida e
aprovada será assinada.

Prof. Alexandre Nascimento de Almeida
Presidente do Colegiado do PPGP

