ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
05/02/2020
Às dez horas e cinquenta minutos do dia cinco de fevereiro de dois mil e vinte, com a presença dos
seguintes membros: professores Maria Amelia Jundurian Corá (Vice-coordenadora), Paulo Éverton
Mota Simões, Acúrcio Castelo David, Fabiana de Cássia de Araújo Silva, Leonardo Prates Leal,
Rodrigo Pereira de Souza Coelho, Anderson e Lucas Muniz, discentes Kaique Wally Santos e Viviane
Rodrigues dos Anjos, deu-se início a reunião do Colegiado do Curso de Administração Pública. A
Vice-coordenadora informou que o principal motivo da convocatória para reunião foi a exoneração
do Coordenador do curso Prof. Renato Miranda , por ter sido convocado para outro cargo de gestão,
no caso especifico na Reitoria da Universidade, e a impossibilidade dela, Profa. Maria Amélia em
assumir a função por já ser Coordenadora do curso de Administração. Informou que o ponto “projeto
de extensão” foi retirado da pauta pelo professor que propôs, pois a demanda já havia sido aprovada
pelo colegiado em reunião anterior, porém devido a uma mudança no termo de parceria entre a Ufal
e a prefeitura de Campo Alegre, alterando o cronograma da execução do projeto, o professor achou
que precisaria passar novamente pelo colegiado, mas por se tratar de alteração somente no tempo a
PROEX informou que não se faz necessária uma nova apreciação. O ponto “estágio” também foi
retirado da pauta pelo professor Lucas por conta da impossibilidade de participação na reunião do
pessoal da Gerência de Estágio do Campus A. C. Simões. O discente Kaique solicitou a inclusão de
duas demandas de discentes do curso na pauta, todos se manifestaram favoráveis.Sobre a pauta de
estágio supervisionado do curso ocorreu uma ampla discussão a respeito da política e dos
procedimentos de estágio no curso. O professor Leonardo sugeriu a criação de seminário anual para
abordar o tema de forma ampla por toda comunidade acadêmica e citou a existência de um manual
de estágio do curso no qual constam diversas informações e procedimentos. O professor Rodrigo
questionou a discussão tendo em vista que o ponto já havia sido retirado da pauta. Os professores
Paulo e Amélia pontuaram que a discussão deve ser feita no NDE. O professor Lucas fez a leitura do
e-mail no qual solicitou a reunião extraordinária e explicou a sua demanda. O discente Kaique expôs
sua opinião e frisou que não há uma ingerência por parte da Coordenação de Estágio, pelo contrário,
desde que o professor Lucas assumiu, o número de alunos que vêm fazendo estágio no curso
aumentou, sendo hoje mais de quarenta, e que o professor está sempre procurando se articular para
conseguir novos estágios. Após as discussões, o colegiado delibou que caberá ao NDE a revisão do
manual de estágio e a consulta à Gerência de Estágio, como também ouvir as angústias dos alunos a
respeito do tema, para posterior apresentação do manual finalizado ao colegiado do curso. Foi
deliberado também que os professores, de forma mais igualitária possível, passem a ser orientadores
de estágio, ficando a cargo do Coordenador de Estágio o encaminhamento inicial dos alunos e a
recepção final do relatório. A Vice-coordenadoraa Profa Amélia informou que o curso recebeu sete
propostas do edital de Reintegração e todas foram aprovadas, não houve inscritos para os demais
editais. O professor Acúrcio informou a distribuição das bolsas de monitoria nas disciplinas do curso.
A Vice-coordenadora informou também sobre o andamento do evento no qual está participando como
organizadora e que ocorrerá em Maceió e que recebeu solicitação de transporte à Ufal todos os dias
em que ocorrerá o evento para que os alunos do curso possam participar. Foi informado também para
todos presentes que o prof. José Rodolfo não conseguiu uma nova substituição e retornará para o
curso assim que o prazo do afastamento chegar ao fim. Iniciou-se o debate acerca do processo de
eleição/consulta para composição do novo colegiado do curso, com previsão para ocorrer em março,
após o início do semestre letivo. Após breve discussão sobre a escolha do novo coordenador de curso,
foi convidado pela vice coordenadora para assumir temporariamente a coordenação de curso os Prof.

Paulo e Profa. Fabiana, ambos manifestaram desinteresse no atual momento e com isso foi feita a
proposta ao professor Acúrcio por ser o mais antigo do colegiado, que aceitou assumir a função de
coordenador protempore até consulta pública a ser realizada entre um período de até 90 dias. Foi
definido que o professor Acúrcio será Coordenador pro tempore do curso até a realização da
eleição/consulta, ficando responsável, também, pela elaboração do edital e demais procedimentos
necessários. Segundo Kayque o CA do curso de administração Pública, pensa em realizar uma
consulta entre os alunos para indicar os dois representantes discentes que comporão a chapa para
futuro colegiado. Será realizada consulta junto ao Conselho do Campus para verificar como ficará a
representação do curso, tendo em vista a saída do professor Renato e retorno do professor Anderson.
O professor Acúrcio colocou à disposição a função de Coordenador de Monitoria do curso e, após
análise e discussão entre os presentes, ficou definido que a função será ocupada pelo professor
Rodrigo, a partir do próximo semestre 2020.1. Nesse mesmo tempo o professor Lucas foi consultado
e decidiu continuar na função de Coordenador de Estágio até a definição do novo Colegiado. O
discente Kaique fez a leitura da manifestação de indignação do discente Geraldo do oitavo período
em relação ao sistema da Ufal, alegando que realizou a matrícula e começou a cursar a disciplina,
porém verificou posteriormente que não consta a sua matrícula no sistema., assunto que foi decidido
pelos presentes para o novo coordenador ver junto a CRCA o processo do discente e realizar a
inclusão do aluno. Em seguida, Kaique apresentou a solicitação de prorrogação do prazo para
integralização do curso da discente Andreza Kelly, o Colegiado deliberou favorável ao pleito. O
professor Lucas comentou sobre o e-mail que enviou para os demais membros e frisou que o intuito
não foi ofender ninguém, mas sim para que ocorram diálogos mais abertos e transparentes, o que não
ocorria na gestão anterior. Frisou também que não está contra ninguém, que ainda não conhece boa
parte dos professores do curso e que quer a melhora geral do curso. O professor Paulo sugeriu que
fosse mencionado, nas próximas atas, o nome dos votantes nas deliberações que não tiverem
unanimidade. Os professores discutiram e fizeram ajustes na oferta acadêmica 2020.1. Ao fim, a
professora Fabiana agradeceu a contribuição dos professores Renato, Acúrcio e Maria Amélia e
demais professores de outros cursos que participaram do Colegiado e ajudaram de forma significativa
o curso de Administração Pública. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às doze
horas e cinquenta e um minutos.
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