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Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e treze, às dez horas e vinte 1 

minutos, reuniu-se, na Sala de Reuniões do Instituto de Ciências Humanas e 2 

Sociais, o Colegiado do Curso de Graduação em Administração Pública com a 3 

presença dos seguintes professores: SAULO BARBARÁ DE OLIVEIRA, 4 

MARCOS ANTÔNIO DA SILVA BATISTA, BEATRIZ QUIROZ VILLARDI, 5 

MARIA GRACINDA CARVALHO TEIXEIRA, GUSTAVO COSTA DE SOUZA, 6 

BRENO DE PAULA ANDRADE CRUZ, FERNANDA HENRIQUES DIAS e dos 7 

discentes: JAYNNE BENTO COSTA (matrícula 201245518-0), JOVER 8 

MENDES DE OLIVEIRA NEGRÃO (matrícula 201245520-2), ALEXANDRE 9 

PEREIRA DOS SANTOS (matrícula 201045502-7), ADEMIR SILVA 10 

CARMINATTI JÚNIOR (matrícula 201245501-6), DAYANA PEREIRA DO 11 

NASCIMENTO (matrícula 201245511-3) e FELIPE DA SILVA TEIXEIRA 12 

(matrícula 201245511-1), sob a presidência do primeiro. O senhor presidente 13 

abriu a sessão com a proposta de realizar a leitura da ata da reunião anterior, 14 

devido à maior necessidade de aprovação desta, e deixar a leitura da ata da 15 

oitava reunião para ser realizada na décima primeira reunião deste colegiado. 16 

A proposta foi aprovada por unanimidade e a ata da nona reunião foi lida 17 

e aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o senhor presidente falou sobre 18 

a proposta de mudança da carga horária referente à distribuição de 19 

créditos de 2-2 para 4-0, solicitada pelo Departamento de Ciências 20 

Administrativas e Contábeis, pelos motivos esclarecidos pelo professor 21 

MARCOS ANTÔNIO DA SILVA BATISTA referente à dificuldade de inserir, na 22 

plataforma do quiosque, a distribuição 2-2 para as seguintes disciplinas: IH665 23 

Elaboração de Políticas Públicas, IH668 Projeto de Cidadania e Inclusão 24 

Social e IH672 Gestão de Contratos e Convênios. Após discussão, a 25 



proposta foi aprovada pela maioria dos presentes e obteve um voto 26 

contrário. O tópico seguinte tratou da proposta de exclusão, na Matriz 27 

Curricular do Curso de Graduação em Administração Pública, das 28 

disciplinas: IH122 Contabilidade Geral I, IH123 Contabilidade Geral II e 29 

IH140 Teoria e Contabilidade de Custos e da inclusão, na referida Matriz, 30 

das seguintes disciplinas: TH103 Contabilidade Governamental, IH164 31 

Tópicos Especiais de Administração e Gestão Pública, IH412 Introdução à 32 

Ciência Política e IH440 Prática de Produção de Textos Científicos. A 33 

proposta foi colocada em discussão e após considerações feitas pela 34 

professora Fernanda Henriques Dias, lotada no Departamento de Letras e 35 

Comunicação, sobre as condições de oferta da disciplina IH440 Prática de 36 

produção de Textos Científicos, foi sugerida e aprovada unanimidade a 37 

sua retirada de pauta e respectivo encaminhamento ao Núcleo Docente 38 

Estruturante para análise de possíveis implicações no Projeto 39 

Pedagógico do Curso de Graduação em Administração Pública. Em 40 

seguida, foi colocada em discussão a questão da lacuna existente na 41 

legislação vigente e as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Administração 42 

Pública sobre a realização de Estágio Obrigatório para os discentes que já se 43 

encontram no mercado de trabalho, dispositivo este que figurava, na legislação 44 

anterior, nas Diretrizes de Cursos de Graduação em Administração de 45 

Empresas. Após considerações dos membros, o colegiado deliberou por 46 

unanimidade que o discente que contar com vínculo empregatício, na 47 

época do seu Estágio Obrigatório, deverá apresentar um relatório técnico 48 

sobre suas atividades profissionais, com destaque específico em 49 

questões de gestão e de administração pública, atividades estas que 50 

deverão estar diretamente relacionadas à sua área de formação, cabendo 51 

à Comissão do Trabalho de Conclusão de Curso a avaliação deste 52 

relatório. Continuando os trabalhos, o senhor presidente apresentou a chapa 53 

ParticipATIVA,  única chapa candidata à eleição para as funções de 54 

Coordenador e de Vice-Coordenador do Curso de Graduação em 55 

Administração Pública, para o período de vinte e seis de outubro de dois 56 

mil e treze a vinte e cinco de outubro de dois mil e quinze, composta 57 

pelos professores GUSTAVO COSTA DE SOUZA e BIANCCA 58 

SCARPELINE DE CASTRO para as funções de Coordenador e de Vice-59 



Coordenadora. Foi esclarecido que a referida chapa já passou pelo processo 60 

de consulta à comunidade acadêmica, e obteve 42 votos favoráveis e nenhum 61 

voto contrário. Em seguida, o senhor presidente colocou em votação e o 62 

colegiado aprovou a referida chapa por unanimidade. Dando 63 

prosseguimento, foi discutida a proposta feita pelos professores BRENO DE 64 

PAULA ANDRADE CRUZ e DEISE LUCE DE SOUZA MARQUES a saber: 65 

Liberação das aulas e abono de falta aos discentes que participarem de 66 

eventos, tais como: Encontro Nacional dos Estudantes dos Cursos do Campo 67 

de Públicas, congressos, Seminário de Responsabilidade Social e Extensão 68 

Universitária da UFRRJ, Seminários de Projetos Públicos e outros. Após 69 

discussão, o colegiado concluiu que a legislação pertinente do Ministério 70 

da Educação e o Regimento do Curso de Graduação em Administração 71 

Pública não admitem abono de falta, motivo pelo qual a proposta foi 72 

rejeitada pela maioria dos membros e contou com uma abstenção. Em 73 

seguida, a professora BEATRIZ QUIROZ VILLARDI sugeriu que se 74 

coordenassem estes eventos, entre os docentes do curso, de modo a incluí-los 75 

nas atividades extraclasse das disciplinas e que se solicitasse, dos alunos,  um 76 

relatório conectando o evento ao foco de cada disciplina impactada pela 77 

realização deste. Dando continuidade, foi apresentada pelo professor 78 

GUSTAVO COSTA DE SOUZA a sexta versão do Regulamento do Trabalho 79 

de Conclusão de Curso do Curso de Graduação em Administração 80 

Pública. Após discussão, o colegiado deliberou que o artigo 8º, do referido 81 

Regulamento,  deve ser reformulado no que se refere às competências da 82 

Coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso nos seguintes termos: a) 83 

Passa a ser responsabilidade do professor orientador e do discente orientando 84 

o inciso III, que diz respeito ao cumprimento rigoroso do cronograma, tendo 85 

este item sido aprovado por unanimidade. b) As atividades operacionais, 86 

relativas à gestão do processo do Trabalho de Conclusão de Curso, definidas 87 

nos incisos VI, VII, IX e XI do artigo 8º, ficarão a cargo da secretaria do curso, 88 

item aprovado por unanimidade. c) Será constituída uma comissão 89 

responsável pelo Trabalho de Conclusão de Curso. Este item foi aprovado 90 

pela maioria dos membros do colegiado e obteve dois votos contrários. Em 91 

seguida, foi discutida a proposta feita pelo professor GUSTAVO COSTA DE 92 

SOUZA, a saber: Constituir comissão responsável pelo Trabalho de 93 



Conclusão de Curso com os seguintes componentes: O Coordenador ou o 94 

Vice-Coordenador do Curso de Graduação em Administração Pública; 95 

outros dois docentes responsáveis pelas disciplinas: Trabalho de 96 

Conclusão de Curso I e Trabalho de Conclusão de Curso II e um discente 97 

representante de turma. Propôs também, que esta comissão seja 98 

renovada anualmente. Após votação, as propostas foram aprovadas pela 99 

maioria dos membros tendo obtido dois votos contrários. Sobre o Anexo 100 

B, Controle de Frequência de Orientação do Regulamento do curso, foi 101 

discutido e aprovado por unanimidade que este anexo deverá, opcionalmente, 102 

ser encaminhado pelo orientador do Trabalho de Conclusão de Curso, à 103 

Coordenação do Curso de Graduação em Administração Pública. Continuando 104 

os trabalhos, foi discutida a proposta feita pelos discentes presentes turma, a 105 

saber: Formalizar a Comissão de Estudantes para a criação da Empresa 106 

Júnior de Administração Pública, com os seguintes componentes: JAYNNE 107 

BENTO COSTA (matrícula 201245518-8), JOVER MENDES DE OLIVEIRA 108 

NEGRÃO (matrícula 201245520-2), ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS 109 

(matrícula 201045502-7), ADEMIR SILVA CARMINATTI JÚNIOR (matrícula 110 

201245501-6) FELIPE DA SILVA TEIXEIRA (201145511-1), BRUNA MELO 111 

GOMES (matrícula 201145504-7) e BRUNA RAFAELA SILVA DE SOUZA 112 

(Matrícula 201145505-5). Após votação, a proposta foi aprovada por 113 

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às quatorze horas e vinte e oito 114 

minutos, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 115 

reunião. Esta ata, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os 116 

presentes. 117 


