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CONVOCAÇÃO 

De ordem da Coordenadora do PPGEPS, CONVOCAMOS V. Sa. para participar da 4a Reunião 

Ordinária do Colegiado de Curso a se realizar no dia 04 de maio de 2020, às 14h, será realizada por vídeo 

conferência através do link https://join.skype.com/CXJKzKmiATZr.  

 

João Pessoa, 29 de abril de 2020 

1. Abertura 

2. Avisos iniciais  

3. Deliberação 

3.1  Apreciação das Atas das 3a Reunião Ordinária e 1a Extraordinária 

3.1 Nova apresentação do documento que regulamenta as normas de estágio de docência, 

atendendo ao “Art. 52. § 1º O regulamento do Estágio de Docência, obedecendo as normas vigentes 

na UFPB e aquelas estabelecidas pelas agências de fomento, será definido em resolução interna ao 

PPGEPS” (professores Silene e Bueno). 

3.2 Aprovação da redação final do regulamento de bolsas do PPGEPS, após sugestões professor Hugo e profa. 

Sandra.  

3.3. Aprovação da redação final do regulamento elaboração e apresentação de trabalhos do PPGEPS.  

3.4  Homologar a lista de alunos e respectivos orientadores. 

3.5 Discutir e homologar sobre as matrículas de alunos especiais (ver Art. 30. A coordenação do 

PPGEPS poderá aceitar a matrícula do aluno especial, desde que haja a anuência do professor da 

disciplina, obedecidos os limites de vagas.  

§ 1º Somente serão abertas vagas para alunos especiais em disciplinas ofertadas pelo programa no 

período letivo pertinente.  

§ 2º A aceitação do aluno especial deve ser aprovada pelo colegiado do PPGEPS ouvido o 

docente responsável pela disciplina.  

§ 3º O(a) aluno(a) especial poderá cursar um máximo de até 50% dos créditos necessários para a 

integralização do curso. 

3.6 Discussões adicionais sobre o Planejamento Estratégico do PPGEPS, definição de grupos de trabalho para 

planejamento e auto avaliação do programa.  

3.7. Definir Calendário para Plano e relatório de Atividades Acadêmicas. 

3.8. Definir sobre a atividade de recepção dos alunos.  
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