
ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-
18/06/2019

Às dezessete horas e trinta minutos do dia dezoito de junho de dois mil e dezenove, com a presença
dos seguintes membros: Acúrcio Castelo David, Kaique Wally Santos (Discente), Aline (Discente),
Renato Luis Pinto Miranda (Coordenador) e Maria Amelia Jundurian Corá (Vice-coordenadora, via
Skype), deu-se início a reunião do Colegiado do Curso de Administração Pública. O professor Renato
abriu os trabalhos informando que Deywid e Elias, professores do curso de Letras e membros
suplentes do Colegiado, atrasaram-se devido às fortes chuvas na estrada, mas que estavam a caminho.
Logo após, deixou espaço para informes dos demais membros. O discente Kaique informou que a
atual gestão do Centro Acadêmico (CA) se encerrará amanhã, dia dezenove, e que no dia vinte e seis
haverá a eleição para a nova gestão. Após consulta à Cograd e ao Regimento Interno, entendeu-se
que a alteração da presidência do CA não necessariamente precisaria afetar a representação discente
de imediato junto ao colegiado. Dando continuidade, o professor Renato informou também que não
houve reunião do Colegiado do curso no mês de maio devido à falta de ponto de pauta. Relatou a
realização de alguns trancamentos pela Coordenação, dentre eles o do discente Felipe Oliveira e
outros que precisam ser despachados com urgência. Informou que no momento o curso está com
alunos monitores com e sem bolsas em algumas disciplinas. Pontuou a demanda dos alunos do curso
a respeito da matrícula na disciplina de Estágio, tendo em vista que na maioria das vezes o início
efetivo do estágio na instituição não coincide com o semestre letivo da Ufal, o que gerou reprovações
por falta na entrega do relatório de estágio em tempo hábil. Diante do ocorrido, foi definido,
juntamente a Coordenação de Estágio do curso, que os alunos nessa situação serão desmatriculados
da disciplina de Estágio e rematriculados no período atual, e que os novos alunos serão orientados
pela Coordenação de Estágio a só se matricularem na disciplina quando o estágio estiver efetivamente
iniciado. Continuando com os informes, o professor Renato relatou a possibilidade de férias do
professor Leonardo Leal, que retomaria do seu afastamento no dia seis de julho, mas por ser final de
semestre letivo seria mais interessante para o curso a antecipação das férias. O professor Renato
apresentou a solicitação do curso vespertino (Administração), protocolada pela professora Maria
Amelia, na qual pede-se o empréstimo de professores substitutos para lecionar, a critério deles, três
disciplinas dentre as quais: Macroeconornia; Introdução à Economia; Organização, Sistemas e
Métodos; Teoria das Organizações, Gestão de Projetos; e Introdução à Administração. Ainda em
relação ao tema, informou que a Coordenação irá diligenciar junto à Progep a manutenção de dois
professores substitutos para o próximo semestre uma vez que o curso ainda mantém dois professores
efetivos afastados até março do ano que vem. Caso a demanda seja atendida pela Progep, o curso terá
condições de atender a solicitação do curso de Administração. Finalizando os informes, o professor
Renato confirmou que o curso agora pode contar integralmente com dois professores do Núcleo de
Estudos e Humanidades, antigo Tronco Inicial, os quais ofertarão três disciplinas do curso nesse
semestre. Retomando ao ponto sobre o empréstimo dos professores substitutos, a professora Maria
Amelia reforçou a importância da solicitação devido à necessidade do curso de Administração em
abrir turmas especiais e turmas extras para atender principalmente os alunos concluintes, tendo em
vista a mudança da matriz curricular. O professor Renato frisou que ambos os cursos, Administração
e Administração Pública, estão ofertando duas matrizes e que isso tem causado problemas no que diz
respeito à retenção, uma vez que há alunos da matriz antiga que perderam disciplinas que não são
mais ofertadas na nova matriz. Relatou que os dois cursos fizeram uma matriz de validação que foi
enviada para todos os professores, dos respectivos cursos na qual constava a equivalência entre as
disciplinas nas matrizes nova e antiga, entretanto ambos os cursos possuem disciplinas que não têm
equivalência, sendo necessário realizar uma nova oferta e, consequentemente, afeta-se a carga horária
docente. Como solução, foi sugerida a possibilidade em ofertar algumas dessas disciplinas via EAD.
A professora Maria Amelia sugeriu uma orientação, por parte dos professores, em sinalizar, no
momento de entrega da pagela da disciplina, os alunos que estariam aptos a cursá-Ia futuramente
como tutoria, com o intuito de evitar turmas inteiras. A discente Aline comentou que uma turma da /'
Uneal utilizou a carga horária do simpósio oferecido pela Ufal co~a diSCiP~



do curso. Em seguida, o professor Renato informou a aprovação de três candidatos para a vaga de'
professor do último concurso do curso e espera contar com a presença dele a partir do próximo
semestre, além do retomo dos professores Leonardo, Paulo Everton e Fabiana. Nada mais havendo a
tratar, deu-se por encerrada a re~Uão às dezessete horas e cinquenta e seis minutos.
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