ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA
No décimo segundo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, realizou-se a trigésima sexta
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; Lucijane Monteiro de Abreu; Luciana de Oliveira Miranda; Maria
Raquel Gomes Maia Pires. Discente: Fabiana Garcia Shimabukuro. Ausência Justificada: Luiz Honorato
da Silva Junior; Mauro Eduardo Del Grossi; Mário Lúcio de Ávila e Jonilto de Costa Sousa. A reunião
teve a seguinte pauta de deliberação:
1. Informes:
 Realização de Curso de Aperfeiçoamentos para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação MCTI ligado à Avaliação de Políticas Públicas e outras disciplinas complementares à área. O curso
ocorrerá entre novembro/2017 e março/2018 e será composto dos seguintes módulos: 1. Economia
da Informação (32 horas, prof. Celso Vila Nova de Souza Júnior); 2. Análise de Regressão (20
horas, prof. Alexandre Nascimento de Almeida); 3. Avaliação de Políticas Públicas 1 (20 horas,
prof. (a) Luiz Honorato da Silva Junior; 4. Avaliação de Políticas Públicas 2 (20 horas, prof. (a)
Luzia Maria Cavalcante de Melo).
 Indicação da prof. (a) Luciana de Oliveira Miranda para Coordenação da Área de Avaliação em
Administração Pública e de Empresas, Contabilidade e Turismo da CAPES.
 Aprovação do Regimento Interno pela CPP.
 Dia 05 de dezembro às 17h foi realizada Reunião com o atual coordenador e as duas chapas
pretendentes a coordenação do PPGP, ficando acordado: 1) Eleição será por e-mail e aberta,
considerando todos os professores e representante discente do programa. 2) Em caso da prof.(a)
Luciana ser eleita o atual coordenador poderá fazer uma breve prorrogação do seu mandato apenas
para realizar uma transição tranquila e pacífica. 3) Não é necessário substituir o vice André Nunes
pelo fato de estar cedido ao MPOG. Até que o referido professor volte para a FUP, a validade da
sua eleição é interna para o PPGP, não sendo obrigado enviar ou constar o seu nome em nenhuma
instância acima ou diferente do PPGP.
2. Aprovação da ata: 35ª reunião de colegiado.
3. Parceria com os programas de pós-graduação profissional e acadêmico da FEPECS. Prof. (a) Maria
Raquel verificará a possibilidade de aprofundamento de parceria entre o PPGP e a Fundação de Ensino e
Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), iniciando como experimento pela aplicação da técnica de
revisão sistemática de literatura em conjunto com a prof. (a) Leila Gottems na disciplina de Fundamentos
de Gestão Pública.
4. Dúvidas sobre a designação de recursos do PPGP para participação dos professores em eventos. Prof.
(a) Lucijane apresentou a situação financeira do PPGP e explicou que o motivo para prof. Geraldo
Eustáquio não ter sido contemplado com recurso para participação de evento decorreu de problema de
comunicação e falta de informação em relação a pedido descasado para o pagamento de diária e
passagem.
5. Mandato e Eleição do cargo de Gestor Financeiro. Prof. Alexandre relatou o histórico do mandato do
cargo de Gestor Financeiro, explicando que a atuação da prof. (a) Lucijane passou a ser efetiva a partir de
março de 2017. A prof (a) Lucijane demonstrou interesse em continuar na função e a decisão de eleição
para recondução ou substituição da prof. Lucijane foi adiada para próxima reunião de colegiado.

6. Homologação do credenciamento de novos professores. O Colegiado homologou, por meio dos votos do
André, Elaine, Geraldo, Lucijane, Luciana e Representante Discente, o credenciamento dos professores
Celso Vila Nova de Souza Júnior na linha de pesquisa de "Instrumento de Monitoramento, Avaliação e
Gestão Pública" e Luiz Guilherme de Oliveira na linha de pesquisa "Gestão Pública e Território", conforme
estabelecido no Edital PPGP № 3. Prof. (a) Maria Raquel se absteve de votar.
7. Homologação das orientações dos alunos aprovados no processo seletivo do Edital N o 1/2017 turma
2018. O Colegiado homologou por unanimidade as indicações de orientação da Comissão de Seleção
conforme o Anexo 1. Em caso de desistência de candidatos serão convocados os candidatos conforme a
classificação do Anexo 2.
8. Abertura dos votos para eleição do futuro coordenador do PPGP. A Chapa 1, composta pelos professores
Luiz Honorato da Silva Junior (coordenador) e André Nunes (coordenador substituto), obteve os votos dos
professores: Mauro, Andre, Lucijane, Luiz Honorato, Elaine, Maria Raquel e Maria Julia, totalizando 7
votos. A Chapa 2, composta da prof. (a) Luciana de Oliveira Miranda (coordenadora) e prof. Jonilto Costa
Sousa (coordenador substituto), obteve os votos dos professores Geraldo, Jonilto, Luciana e Representante
Discente (21 alunos votaram na Chapa 2, 9 alunos votaram na Chapa 1 e 1 aluno se absteve de votar),
totalizando 4 votos. A prof. (a) Annita Valléria Calmon Mendes se absteve de votar. Portanto, o novo
coordenador do PPGP, previsto para iniciar o seu mandato em março de 2018, após o trâmite dessa decisão
nos colegiados superiores da FUP, é o professor Luiz Honorato da Silva Junior.
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

Anexo 1. Designação de orientação para sexta turma do PPGP, turma 2018

Anexo 2. Classificação dos candidatos aprovados no Cadastro de Reserva

