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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 24.10.2018

Às quatorze horas e dezessete minutos do dia vinte e quatro de outubro 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 Pública, os
docentes: Renato Luis Pinto Miranda, Maria Amélia Jurundian Corá e Lucas Muniz; o discente Kaique Wally;
e a técnica administrativa Danielle Flores Carnaúba. Para reunião foram apresentados o seguintes pontos
de pauta: 1. Informes. Professor Renato deu início a reunião informando que o colegiado está composto,
provisoriamente, com coordenação e vice coordenação pelos professores Renato e Maria Amélia,
respectivamente. Como os professores Paulo e Fabiana saíram de licença, a coordenação e vice
coordenação foram passadas provisoriamente para os professores Renato e Maria Amélia, segundo
memorando emitido pela coordenação anterior, após votação. Deixando claro que o processo de validação
da nova chapa será feito no próximo mês. O professor Renato informa que chegou um processo
administrativo da ouvidoria contra o docente substituto Marcelo, dando um prazo para o mesmo se
manifestar. O processo será encaminhado ao docente para ciência e defesa. 2. Solicitações diversas dos
alunos. O aluno Ruandson Raniere Santos Vieira está requerendo ao colegiado que sua experiência na
Escola de Tempo Integral Professora Maria Cleonice Barbosa de Almeida seja considerada como estágio,
apresentando um relatório de estágio assinado pela diretora/supervisora. Após análise da documentação,
esse colegiado defere a solicitação do aluno. O aluno Rhonattas Santos Ferro também está requerendo ao
colegiado o aproveitamento de seu trabalho como escriturário na empresa Banco do Brasil S/A seja
aproveitado como estágio supervisionado. Após análise da documentação, esse colegiado defere o pedido
do aluno, sendo necessário que o mesmo entregue o relatório de estágio referente as suas atividades. O
aluno Jefferson Felipe Souza Soares Silva solicita ao colegiado o aproveitamento das suas horas de estágio,
realizado na empresa de Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Alagoas - SEBRAE, como
carga horária para estágio curricular obrigatório. Após análise da documentação, esse colegiado defere o
pedido do aluno, sendo necessário que o mesmo entregue o relatório de estágio referente as atividades
realizadas. O aluno César Barbosa da Silva solicita ao colegiado o aproveitamento de suas atividades, como
Servidor Público do Estado de Alagoas, como atividade de estágio supervisionado. Após análise da
documentação, esse colegiado defere o pedido do aluno, sendo necessário que o mesmo entregue o
relatório de estágio referente as atividades realizadas. O professor Renato informa que o professor Paulo,
coordenador de estágio, deixou uma carta relacionada ao relatório de estágio do aluno Emanuel Cristovão
Vieira. Nela informa que há discordâncias na documentação apresentada pelo aluno e relatório insatisfatório.
Após leitura da carta, esse colegiado sugere que o relatório retorne para o coordenador de estágio, para
que o aluno realize as correções de documentação e do relatório. Os alunos Sidcley do Nascimento Silva e
Ednaldo dos Santos Machado Junior, estão solicitando a esse colegiado, prorrogação do prazo para
conclusão do curso por mais um período. Após análise da documentação apresentada pelos discentes, esse
colegiado defere a solicitação dos alunos, deixando ciente que os alunos têm até o período 2018.2 para
conclusão do curso sem prazo extra para futuras prorrogações. O aluno Alden Lisboa Monteiro da Silva
solicita ao colegiado o abono de suas faltas. O mesmo apresenta documentação onde informa que estava
em serviço durante as aulas do professor Marcelo, nos dias vinte e sete de agosto do ano de dois mil e
dezoito, três de setembro do ano de dois mil e dezoito, e vinte e quatro de setembro do ano de dois mil e M
dezoito. A documentação foi enviada para COGRAD para análise e abono das faltas. A aluna Aline Vieira \.Ã
solicita revisão de três trabalhos avaliados pelo professor Marcelo, da disciplina de metodologia da Pesquisa.
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/(ofessor Marcelo para que sejam entregues na coordenação do curso e então, seja aberto processo de
./ revisão de trabalho. 3. Solicitação do professor Lucas. O professor Lucas solicita ao colegiado, que a aluna

Jeyzianne Ferreira Tenório seja convocada para prestar esclarecimentos a respeito de uma mensagem de
whatsapp a ele enviada que, no seu entender, desrespeitaria a sua condição de professor e servidor público,
por sugerir que ele estaria privilegiando alguns alunos com a escolha do conteúdo para uma avaliação. O
professor Lucas solicita que a aluna seja convocada para prestar esclarecimentos e pedir desculpas
publicamente, perante o colegiado, trazendo provas sobre o que ela alega contra o professor. O professor
disse que a aluna também teria causado problemas na disciplina da professora Nathália e que essa docente
estaria de acordo em abrir procedimento disciplinar contra a aluna. Após debate, o professor ~enato
submeteu a votação ao colegiado sobre a medida a ser adotada. Feita a votação, o colegiado entendeu pela
adoção de três medidas, pedagogicamente recomendáveis: o envio de um e-mail da coordenação aos
discentes e docentes do curso, recomendando que as questões acerca de conteúdos curriculares e/ou
avaliações fossem tratadas pelo ambiente virtual de aprendizagem ou por e-mail (meio institucional utilizado
para comunicação); uma conversa da coordenação com a aluna para conhecer as suas razões e buscar
uma reorientação da sua conduta em sala de aula; e uma conversa com a professora Nathalia para verificar
o ocorrido na sua disciplina. 4. Votação do Colegiado. A nova chapa do colegiado será votada no próximo
mês. O discente Kaique informa que o movimento discente irá apresentar um novo nome para nova chapa.
5. Preparação para o ENADE. A professora Maria Amélia fala sobre elaborar uma atividade com os alunos
que irão fazer o ENADE, para que os mesmos possam conhecer melhor todo o processo, conteúdo, prova,
importância da mesma. Ficando a atividade com os alunos agendada para os dias vinte e um e vinte e dois
de novembro. 6. Reformulação do PPC. O professor Renato informa que a reformulação do PCC do curso
foi concluída, mas que após examinar o novo instrumento de avaliação do INEP, verificou que há
necessidade de melhorias e esclarecimento de alguns pontos. Sendo necessária a divisão dos trabalhos de
melhorias do PPC, o mesmo ficou responsável de dividir as atividades e repassar para o corpo docente.
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às quinze horas e cinquenta e três minutos. Sendo estes
os assuntos tratados, deu-se por encerada a reunião.
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Arapiraca, vinte e quatro de outubro de dois mil e dezoito.


