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Às dezesseis horas e quarenta e sete minutos do dia três de dezembro do ano de dois mil e dezoito, os
representantes do Colegiado do curso de Administração Pública do Campus Arapiraca, que assinam essa
ata, estiveram presentes em reunião convocada pela coordenação do curso de Administração
docentes: Renato Luis Pinto Miranda

Pública, os

(via Skype), Acúrcio Castelo David (via Skype), e Maria Amélia

Jurundian Corá (via Skype); o discente Kaique Wally Santos (via Skype); e a técnica administrativa Danielle
Flores Carnaúba (via Skype). Para reunião foram apresentados o seguinte ponto de pauta: 1. Solicitação de
aproveitamento de substitutos (professores Eugênio Gomes e José Barbosa Neto): Professor Renato fala
que entrou em contato com a PROGEP, sobre o possível aproveitamento de um dos professores substitutos
no curso de Administração Pública, para substituir o professor Marcelo. Os dois docentes, Eugênio Gomes
(formação em Administração e Sociologia) e José Barboza Neto (formação em Economia e Administração),
fizeram solicitação para serem transferidos para o curso como professores substitutos. O professor Renato
expos o tempo de contrato dos mesmos, 7 meses e 1 ano e 4 meses, respectivamente, para análise dos
presentes. Após análise e votação, todos os presentes entenderam pela vinda do professor substituto José
Barbosa Neto para o preenchimento da vaga. 2. Solicitações diversas dos alunos: A aluna Wellynadja Maria
Bezerra de Amorim solicita prorrogação do prazo de integralização de curso. A aluna justifica a solicitação
informando que já concluiu o curso, defendeu TCC, realizou estágio e completou toda a carga horária
flexível, porém, só poderá colar grau após a prova do ENADE que ocorrerá em janeiro ou fevereiro do ano
de dois mil e dezenove. A aluna foi informada pela COGRAD que deverá colar grau até o fim do período
2018.1. Após análise da situação da aluna, todos os presentes deferem a solicitação da aluna. A aluna
Jéssica Mayara da Silva solicita prorrogação do prazo de integralização de curso. A aluna justifica
informando que já concluiu o curso, realizou estágio e completou toda a carga horária flexível, porém, falta
apenas a defesa do TCC. Justifica que o mesmo não foi concluído porque teve problemas pessoais e no
trabalho. Após a análise da situação da aluna, o colegiado defere a solicitação da aluna desde que
consultada a COGRAD e a mesma entenda ser possível. A alua Suely Magalhães solicitou por e-mail à
coordenação do curso a prorrogação do seu prazo de conclusão, arguindo faltar apenas a defesa de TCC,
justificando o atraso em razão de ter atravessado um período de depressão e estar grávida, atualmente. Tal
como no caso anterior, após a análise da situação da aluna, o colegiado defere a solicitação da aluna desde
que consultada a COGRAD e a mesma entenda ser possível. 3. Informes: 3.1.0 professor Renato informa
que a senha acesso do coordenador foi regularizada, concluindo assim, os ajustes de matrícula pendentes.
3.2. Sobre os suplentes do colegiado, o professor Renato informa que foi conversado com a COGRAD que
há dois membros do colegiado que estão afastados. E como esse mandato do colegiado entrou em vigência
a poucos meses, a COGRAD recomendou que o colegiado permaneça o mesmo, solicitando uma conversa
com os representantes suplentes para que compareçam as reuniões do colegiado. 3.3. O professor Renato
informa que o ENADE foi realizado no domingo, e que a coordenação entrou em contato com todos os
alunos que ainda não haviam se cadastrado. Todos foram cadastrado e compareceram à prova, com
exceção de um aluno que perdeu o transporte. O aluno faltante já foi orientado sobre como proceder. O
professor Acúrcio chegou para reunião as dezessete horas e vinte e sete minutos. 3.4. O professor Renato
avisa que o pedido para vaga de professor efetivo foi refeito, após discussão entre os docentes do curso.
3.5. Renato fala que foi feito um pedido de reaproveitamento do segundo aprovado no concurso para
professor efetivo e foi negado. Então, foi feito um pedido de reconsideração, baseado nos critérios de
classificação de área utilizados pela CAPES e que está aguardando o parecer da PROGEP. 3.6. O professor
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redação já está sendo finalizada até o final desta semana, para que possa passar para a aprovação do
colegiado. 3.7. O professor Renato informa que a PROJEP enviou uma solicitação à coordenação,
requerendo o acompanhamento da frequência dos professores substitutos. Após análise, o colegiado
resolve que a PROJEP deve ser consultada para saber como deve ser feito esse acompanhamento, para
então, pôr em prática. 3.8. O professor Renato informou que o processo de não renovação do contrato do
professor Marcelo foi enviado, conforme decisão do colegiado em reunião anterior. Informa também, que a
denúncia contra o professor Marcelo, advinda da Ouvidoria, também já foi despachado após defesa do
professor, que teve o prazo de dez dias para fazê-Ia. 3.9. Sobre os alunos com prazo da resolução, o
professor Renato informa que os mesmos estão sendo catalogados, para verificar cada situação na tentativa
de ajudá-Ios. 3.10. O professor Renato informa que a coordenação do curso foi advertida pela Direção,
devido à ausência do representante do curso na reunião do Conselho do Campus, por duas vezes
consecutivas. Os atuais representantes do curso no Conselho Campus são o professor Acúrcio (titular) e o
professor Lucas (suplente). A coordenação informou o ocorrido ao professor Acúrcio, que afirmou ter
indicado ao professor Lucas para comparecer em ambas reuniões. Registrou-se a importância de que a
situação não se repita, pois há o risco do curso de Administração Pública ser penalizado, perdendo o direito
de participar do Conselho do Campus, caso haja falta sem justificativa. 3.11. O professor Renato informou
que conversou com a aluna Jeyzianne. Na última reunião do colegiado, o professor Lucas solicitou uma
providência com relação a aluna, devido a problemas com a mesma. Após conversa com a aluna, a mesma
informou que não estava sabendo do ocorrido, pois o professor não havia conversando com ela. A aluna
solicitou ao coordenador que fosse comunicada caso houvesse mais algum problema, comprometendo-se
a ser mais cautelosa com a comunicação e só tratar de assuntos de avaliação por e-mail. O professor Renato
informou também que foi enviado um e-mail aos demais professores, solicitando que assuntos de avaliação,
conteúdo de disciplina sejam enviados apenas pelo e-mail institucional. 3.12. Renato informou que
conversou com a professora Nathália sobre a aluna Jeyzianne e os alunos do quinto período. A mesma
informa que realmente teve dificuldades com a turma no começo do período passado, mas que após diálogo
com os alunos, o problema foi contornado e todos os discentes se recuperaram no decorrer do semestre,
não havendo qualquer intenção em desencadear processo punitivo ou disciplinar em relação aos alunos.
3.13. O professor Renato informa que a Reitoria e a Direção do Campus orientam que seja vedada a
gravação das aulas no campus, a não ser, com autorização prévia e expressa do professor. Após os
informes, foi passado para o professor Acúrcio a situação da vinda de um dos professores substitutos para
o campus. O professor Acúrcio analisou e votou a favor da vinda do professor José Barbosa Neto. Sem mais
para o momento, a reunião foi encerrada às dezessete horas e cinquenta e sete minutos. Sendo estes os
assuntos tratados, deu-se por encerada a reunião.
Assinaturas dos membros do colegiado do curso de Administração
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Arapiraca, três de dezembro de dois mil e dezoito.
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