
ATA DA REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) DO CURSO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BACHARELADO - 11/12/2019

Às duas horas e sete minutos do dia onze de dezembro do ano de dois mil e dezenove, os representantes
do Núcleo Docente Estruturante do curso de Administração Pública Bacharelado do Campus Arapiraca,
que assinam essa ata, estiveram presentes em reunião convocada pelo coordenador deste NDE, os
seguintes docentes: Paulo Everton Mota Simões, Rodrigo Pereyra de Sousa Coelho, Renato Luís Pinto
Miranda (via chamada de WhatsApp) e Leonardo Prates Leal (por telefone a partir das quatorze horas e
trinta e cinco minutos), tendo uma falta previamente justificada do professor Lucas Muniz. O atraso do
professor Leonardo foi previamente justificado. Para reunião foram apresentados os seguintes pontos
de pauta: 1. Carga horária; docente; 2. Avaliação docente; 3. Reformulação do PPC; 4. Regimento do
curso; e 5. Calendário para próximas reuniões. Foi proposto e votado a inclusão de um ponto na pauta
sobre a coordenação do NDE e proposta e votada a inversão da ordem da pauta, começando a reunião
pelo ponto 3. Foi destacado nesse referido ponto que, devido aos afastamentos docentes para pós-
graduação o NDE veio funcionando com participação à distância para elaboração das normas do curso.
Tendo em vista tal peculiaridade foi decidido que sejam impressos todos os e-mails que comprovem a
atuação dos docentes na reformulação do projeto pedagógico do curso para ficar arquivado na
coordenação. Abordou-se em seguida o ponto carga horária docente, parao qual houve um informe
dado pelo Professor Renato a respeito da reunião em Maceió no dia 06/12/2019 para iniciar o processo
de discussão da minuta de regulação da carga horária docente na UFAL. Tal reunião ocorreu em caráter
consultivo e não chegaram à conclusão da minuta. No mesmo informe, o Professor Renato informou que
também este tema foi ponto de pauta da reunião do conselho do campus em Arapiraca. Com relação à
avaliação docente, percebeu-se que há discrepâncias sobre avaliações realizadas pela UFAL estarem
disponíveis em tempo hábil. Ficou decidido que o Professor Paulo fará uma pesquisa e enviará por e-
mail aos demais membros do NDE, uma proposta de formulário de avaliação docente bem como buscará
auxílio no NTI para construção de questionário online para que haja confidencial idade dos dados e que
o estudante responda somente uma vez. Em relação ao ponto que tratou do regimento do curso, ficou
decidido que o Professor Rodrigo fará um levantamento de modelos de regimento na UFAL e em outras
universidades para encaminhar discussões em próxima reunião do NDE. O Professor Renato ficou
responsável por fazer um levantamento das atuais regras de afastamento docente para a minuta do
regimento. Quanto ao ponto do calendário das reuniões foi definido que elas ocorrerão, conforme a
resolução número 52/2012, a cada dois meses, sempre na semana anterior da reunião do colegiado do
curso, ficando a cargo do coordenador do NDE definir o dia da semana, o horário em que a reunião
ocorrerá e a pauta de assuntos a serem discutidos. Com relação à coordenação do NDE, os presentes
ratificaram a decisão da reunião do colegiado de outubro de 2019 na qual o Professor Paulo foi apontado
para coordenar o NDE com a anuência dos presentes. Sendo estes os assuntos tratados, deu-se por~;t~:;:s~corZÇ::naA quarentaeummjnutos~ ~ ~t
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