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04/04/2019

Às dezessete horas e vinte e dois minutos do dia quatro de abril de dois mil e dezenove, com a
presença dos seguintes membros: Acúrcio Castelo David, Kaique Wally Santos (Discente), Renato
Luis Pinto Miranda (Coordenador), Maria Amelia lundurian Corá (Vice-coordenadora, via Skype),
Danielle Flores Carnaúba (Técnico Administrativo), Elias André da Silva (Suplente) e Deywid
Wagner de Meio (Suplente), deu-se início a reunião do Colegiado do Curso de Administração Pública.
O professor Renato abriu os trabalhos agradecendo a presença dos professores Elias e Deywid, ambos
do curso de Letras, que ajudaram a compor o colegiado para a presente reunião, tendo em vista o
afastamento de vários professores do curso de Administração Pública. Em seguida, o professor
Renato informou os pontos da pauta da reunião que foram: 1. Solicitações diversas dos alunos; 2.
Informes. O primeiro informe foi sobre a não realização da reunião do colegiado no mês de março
devido à falta de pontos a serem abordados. O professor Renato informou ter buscado orientação
junto à COGRAD para o caso de não haver pontos de pauta em determinado mês, sendo informado
não haver problemas nesse caso. No informe número dois foi relatado que a versão final do PPC do
curso foi recebida da Prograd e enviada para Proex na data em questão e que o trabalho do Núcleo
Docente Estruturante (NDE) vem sendo desempenhado, também, por todos os docentes do curso que
estão afastados. O professor Renato relatou o envolvimento de todos os professores do curso na
construção do PPC. O terceiro informe foi sobre a disponibilização das atas na página do curso, as
atas anteriores já estão disponíveis e as futuras também estarão. O professor Renato reforçou a
necessidade pela publicidade e também por segurança, tendo em vista que as últimas chuvas
danificaram alguns documentos da coordenação. No informe quatro falou-se sobre a realização da
Mesa sobre a Reforma da Previdência que ocorreu com grande empenho do movimento estudantil do
curso. O informe número cinco foi sobre a realização da reunião entre a coordenação do curso e o
Centro Acadêmico de Administração Pública (CAAP), na qual a coordenação sugeriu a realização
periódica de tais encontros a serem agendados pelo CAAP. A coordenação sugeriu também que, na
próxima chapa estudantil, fosse observada a participação de alunos de vários períodos. O aluno
Kaique argumentou sobre a importância em realizar reuniões entre o CAAP e a coordenação e/ou o
colegiado, mantendo sempre um diálogo coletivo para atender às questões do curso da melhor forma
possível. O sexto informe tratou sobre a solicitação de armário e uma nova sala para o CAAP. O
professor Renato informou que entrou em contato com os setores responsáveis e está aguardando uma
posição. A servidora Danielle informou que, no momento, o único bem disponível é uma mesa sem
gaveta. O sétimo informe foi sobre o último edital de TCCs do semestre, o qual contém dois TCCs.
No informe oito falou-se sobre o concurso para professores do curso que será realizado no Campus
logo após o recesso acadêmico. Foram dezessete inscritos para atuarem no curso de Administração
Pública e a banca será composta pela professora Maria Amélia, como presidente, e dois membros
externos. No informe nove o professor Renato relatou sobre o Núcleo de Humanidades, que foi criado
com a extinção do tronco inicial do campus. Como consequência, o curso abarcou algumas disciplinas,
porém sem acréscimo de código de vaga. Em contrapartida, o Núcleo se comprometeu em apoiar o
curso na oferta de tais disciplinas. O professor Renato informou também que o curso passou a ter
nove períodos e que no próximo ano, pela primeira vez, passará a ter cinco turmas com o mesmo
número de docentes efetivos atuais. Foi enviado e-rnail para os coordenadores do curso de Ciência
da Computação e do Núcleo de Humanidades para registrar e formalizar a carga horária que é de
responsabilidade do Núcleo. Foi informado, também, que existe uma intenção por parte dos
professores do antigo tronco 'inicial em aderir algum curso. Os professores Elias e Deywid
informaram que sempre houve convite para os professores migrarem para os cursos, mas nunca se
concretizou. O professor Deywid relatou que nos quatro anos e sete meses em que atuou como
coordenador do curso de Letras não conseguiu estabelecer uma comunicação com o grupo, que a
interação era complicada. Após algumas discussões sobre o tema, ficou definido que o colegiado não
abrirá mão de institucionalizar a questão: ou se dará a vinda de um docente com código de vaga '
passando pelo conselho do campus, ou será realizada a assinatura de tabela entre o curso de -{L l'.'
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Administração Pública, o Núcleo de Humanidades e a Direção do Campus, com o Núcleo se'
responsabilizando pela devida carga horária. O décimo informe tratou sobre o edital de monitoria do
curso. O professor Acúrcio informou um aumento no número de bolsas de três para quatro e que a
seleção somente poderá ser feita quando o edital formal for lançado, para evitar reclamações por parte
dos alunos. Passando para o ponto de pauta que trata sobre as solicitações diversas dos alunos, o
professor Renato apresentou as solicitações dos alunos Samuel Rodrigo Pereira Lima, Fernando
Cardoso Mota Filho, Irã César de Araújo Barbosa e Rodrigo Teodoro Santana, todas se tratavam de
pedido de aproveitamento de atividade profissional como estágio. O professor Elias alertou sobre a
forma como o aproveitamento era feito, pois existe uma lei específica que trata sobre o assunto. Após
diversas discussões sobre o tema, o colegiado decidiu deferir as solicitações dos alunos Samuel,
Fernando e Irã, condicionado à consulta na coordenação de estágio para verificar o percentual de
aproveitamento concedido e se é necessário ou não a apresentação do Termo de Compromisso nos
termos da legislação, e indeferir a solicitação do aluno Rodrigo por não se tratar de atividade
profissional desenvolvida em instituição pública ou privada com políticas públicas, conforme
preconiza o PPC do curso. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezoito
horas e vinte mJnutos. AS~inatura,d0t&,~. bros do colegiado do curso de Administração Pública-
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