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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CAMPUS DE ARAPIRACA

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-
30/0112019

Às dezessete horas e dezesseis minutos do dia trinta de janeiro de dois mil e dezenove, com a presença
dos seguintes membros: Prof. Adelmo Fernandes de Araújo, Prof. Acúrcio Castelo David, Prof.
Renato Luis Pinto Miranda, Profa. Maria Amélia Jundurian Corá (via Skype), o discente Kaique
Wally Santos, e a aluna Jéssica Ramos de Amorim, interessada na apreciação do seu requerimento,
deu-se início a reunião do Colegiado do Curso de Administração Pública. O professor Renato abriu
os trabalhos agradecendo a presença do professor Adelmo, na condição de suplente, atendendo as
recomendações da Cograd, e deixou espaço para os demais apresentarem informes. A professora
Maria Amélia relatou o esforço e dedicação na divulgação do concurso para o curso que está em
aberto. O professor Renato elencou onze informes para a manifestação do Colegiado. O primeiro foi
sobre a aquisição de uma caixa de som de cem watts de potência, que está disponível para o curso. O
segundo foi sobre o edital de TCC que deverá ser publicado até a sexta-feira da semana corrente. O
terceiro informe foi sobre a realização de auditoria no Campus, informou a necessidade de atualização
do Currículo Lattes e emissão de relatório de atividades de todos os professores vinculados ao curso
até o dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezenove. O quarto informe foi relacionado ao
andamento da organização do horário de atendimento da Coordenação e dos professores do curso. O
quinto informe foi sobre os alunos com risco de desligamento, informou que o Colegiado aprovou os
casos relacionados a problemas de saúde e outras questões específicas, mas que nem todos foram
aprovados pela Prograd e alguns ainda estão sendo analisados. O sexto informe foi sobre o ENADE,
o professor Renato relatou que apesar das dificuldades, todos os alunos foram inscritos e realizaram
a prova, exceto um aluno que teve problemas de saúde, mas conseguiu apresentar o atestado e postar
a justificativa no sistema. No informe sete, o professor Renato informou que será solicitado, via e-
mail, a entrega das pagelas do semestre anterior aos professores do curso, que é uma exigência do
MEC e da Pró-reitoria. O professor Acúrcio informou que além das pagelas, também é necessária a
entrega das provas finais. O professor Renato retirou um dos informes, pois versava sobre a
atualização do Currículo Lattes. No informe oito falou-se sobre a presença do professor José Barbosa
nas salas de aula, o qual atuava no Campus do Sertão e estava em fim de contrato, mas foi aproveitado
em processo anterior e foi integrado ao curso. O nono informe tratou sobre o ponto que a professora
Maia Amélia já havia mencionado, que é a realização de concurso público para preenchimento de
vaga com perfil semelhante ao do professor anterior, perfil este que foi afinado pelos professores
Paulo Everton, Maria Amelia e Leonardo, que são da área em questão, e em seguida analisado e
aprovado pelo Colegiado. O professor Renato fez questão de frisar o empenho de todos na divulgação
do concurso. A professora Maria Amelia esclareceu alguns pontos específicos do edita!. No décimo
informe foi abordada a questão de alunos adventistas. O professor Renato apresentou um
requerimento de um aluno do curso solicitando a flexibilização da frequência nas sextas-feiras à noite
e mencionou a recente lei que garante prestações alternativas para alunos em dia de guarda religiosa.
Terminados os informes, passou-se para o primeiro ponto de pauta que foi a solicitação da aluna
Jéssica Ramos de Amorim. O professor Acúrcio fez a leitura do requerimento apresentado pela aluna
que continha os seguintes documentos: requerimento, fundamentando o pedido, histórico analítico do
curso, atestado médico, receita médica, declaração de comparecimento em sessões psicoterapêuticas
e depoimento do Presidente da Federação Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas. Após a
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leitura, a aluna Jéssica tomou a palavra e alegou que em nenhum momento foi notificada no sistema
sobre a possibilidade de desligamento, tomando ciência do fato somente no momento de efetuar a
matrícula. A aluna relatou o seu problema de alto nível de ansiedade e as dificuldades em manter o
foco em sala de aula e que isso não ocorria em atividades de extensão. Informou que após o uso dos
medicamentos tem sentido melhora em seu desempenho. O professor Acúrcio questionou a aluna,
perguntando se ela acha que tem capacidade para desenvolver o curso e se é realmente o que ela gosta.
A aluna respondeu que sim e que não se via em outro curso. Após a fala, a aluna se retirou da reunião
e os demais presentes começaram a discutir sobre o assunto. O aluno Kaique relatou que Jéssica é
uma aluna muito ativa na representação estudantil e em atividades de extensão, mas em sala de aula
era muito ausente. Após as discussões, o Colegiado se manifestou como favorável à solicitação da
aluna Jéssica e definiu duas orientações sobre o caso: primeiro que a aluna busque ajuda e
acompanhamento psicológico e pedagógico junto aos setores competentes da Universidade, e
segundo que ela busque equilíbrio em suas atividades desenvolvidas na Universidade, priorizando as
atividades de ensino. Dando continuidade ao segundo ponto da pauta, o professor Renato argumentou
sobre a composição do novo NDE e ficou como sugestão de composição os três docentes efetivos do
Colegiado, mais os professores Bruno e Lucas. O professor Renato fez um breve relato sobre a
finalização do texto do PPC do curso, que teve a colaboração de todos. O professor Acúrcio sugeriu
que todas as atas das reuniões fossem enviadas por e-mail para todos os professores do curso. O
professor Renato reforçou que todos os informes serão encaminhados via e-mail e que o plano seria
digitalizar todas as ata.s e torná-Ias públicas para todos. ,~ada~~. vendo, a tr~ deu-se por
encerrada a reunião às dezesseis horas e quinze minutos'/~ftj;yP.A://yg~'
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