
ATADA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-
21/08/2019

Às dezesseis horas e quinze minutos do dia vinte e um de agosto de dois mil e dezenove, com a
presença dos seguintes membros: Acúrcio Castelo David, Kaique Wally Santos (Discente por Skype),
Renato Luis Pinto Miranda (Coordenador por skype), Maria Amelia Jundurian Corá (Vice-
coordenadora), Vanessa Dantas (técnica administrativa), deu-se início a reunião do Colegiado o
Curso de Administração Pública. A professora Maria Amelia abriu os trabalhos apresentando os
pontos de pauta, que foram: 1. Informes; 2. Pedido de atividade Esporádica do Prof. Leonardo; 3.
Nomeação do docente aprovado no último concurso; 4. Situação dos alunos próximos de
desligamento; 5. O que ocorrer. Houve uma alteração dos pontos de pauta iniciando pelo informe que
o professor Rodrigo Pereyra Sousa Coelho deverá tomar posse na universidade no dia 30 de agosto,
estando já alocada a carga horária para 2019.2. Em seguida apresentou a solicitação de atividade
esporádica do professor Leonardo, sendo lido o pedido e a descrição do projeto de consultoria para
implantação de moeda social no bairro do VERGEL em Maceió sob contratação da organização IABS,
todos os presentes concordaram pela aprovação da atividade em virtude da experiência alinhada ao
curso de administração pública. Ao se referir sobre a situação de alunos próximos ao desligamento, o
professor Acúrcio apontou sua preocupação em relação aos alunos que terminam as disciplinas para
depois escreverem o TCC, fato que implica em um distanciamento do estudante da universidade e
amplia a chance de evasão. A professora Maria Amelia ressaltou que há um distanciamento entre os
alunos, no momento em que perdem a rotina da universidade, daí a sensibilização dos orientadores
em tentar conduzir a orientação enquanto os alunos estão em curso. O professor Renato reiterou a
importância do centro acadêmico para mobilizar os alunos afim de não haver perda de prazos e
consequentemente desligamento dos graduandos. Quanto aos informes, o professor Renato
apresentou a proposta de projeto de extensão entre o curso de administração pública e a Prefeitura
Municipal de União dos Palmares, sob coordenação dele, com o objetivo de "Reorganização do
espaço público da praça Padre Cícero, União dos Palmares - AI: resolução de conflitos:
padronização do uso do solo; capacitação dos microempreendedores locais; e regulamentação de
atividades econômicas ". lodos os presentes aprovaram o projeto, mostrando-se interessados acerca
da participação dos graduandos e do membros da empresa júnior do curso, O professor Renato
solicitou ao Kaíque que divulgasse o link para as alterações da matrícula assim que iniciasse o
semestre para que as solicitações fossem devidamente registradas e encaminhadas. Nada mais
havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezessete horas. Assina~~ ~s membros do
colegiado do curso de Administração Pública- Bacharelado: 1~l/(/,t:{;2 .f--...A-1-


