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Aos vinte e oito dias do mês de Janeiro de dois mil e quatorze, às nove horas, 1 

reuniu-se, no auditório Paulo Freire, o Colegiado do Curso de Graduação em 2 

Administração Pública com a presença dos seguintes professores: GUSTAVO 3 

COSTA DE SOUZA, BIANCCA SCARPELINE DE CASTRO, BRENO DE 4 

PAULA ANDRADE CRUZ, MARCOS ANTONIO DA SILVA BATISTA, MARIA 5 

GRACINDA CARVALHO TEIXEIRA, DEISE LUCE DE SOUZA MARQUES, 6 

PEDRO HENRIQUE PEDREIRA CAMPOS e EDSON MIAGUSKO; e dos 7 

representantes discentes: ADEMIR SILVA CARMINATTI JÚNIOR, FELIPE DA 8 

SILVA TEIXEIRA, DAYANA PEREIRA DO NASCIMENTO, VENÍCIOS 9 

OLIVEIRA ALVES e PAULO DA ROCHA MACHADO JÚNIOR sob a 10 

presidência do primeiro. Iniciando os trabalhos o presidente levou à 11 

apreciação do colegiado a Ata da 12ª reunião, que já havia sido 12 

encaminhada por email aos membros do colegiado a fim de que fizessem 13 

prévia leitura. Sem nada a acrescentar ou retificar, a ata foi aprovada por 14 

unanimidade. Em seguida, o segundo ponto de pauta tratou da atualização 15 

das bibliografias das ementas das disciplinas do curso. Fez uso da palavra 16 

a vice-coordenadora do curso, profª. BIANCCA SCARPELINE DE CASTRO, 17 

que explicou sobre as ementas propostas pela comissão de revisão da matriz 18 

curricular, destacando a necessidade de que fossem atualizadas. Ressaltou os 19 

critérios do MEC utilizados nas avaliações de reconhecimento dos cursos no 20 

que tange especificamente os acervos bibliográficos e deu as diretrizes para a 21 

adequação das bibliografias das ementas para a visita do MEC em 2014. A 22 

sugestão colocada pela profª. foi a de que se fizesse a adequação das 23 

bibliografias e ementas posteriormente à revisão da Matriz Curricular do 24 



curso ora em andamento, o que foi aprovado por unanimidade pelo 25 

colegiado. Em seguida o presidente levou ao conhecimento do curso dois 26 

informes: a composição da comissão de discentes encarregados de 27 

instituir o Diretório Acadêmico do curso de Administração Pública, 28 

formado pelos seguintes estudantes: GERSON JORGE LOPES FILHO (Mat. 29 

2011455144); SABRINA GOMES DOS SANTOS (Mat. 2011455381); CARLOS 30 

ALEXANDRE NASCIMENTO DA FONSECA (Mat. 2011455071); FLÁVIO 31 

GOMES CUSTÓDIO (Mat. 2011455136); ANTONIO CARLOS CORREIA (Mat. 32 

2011455039); VINICIUS ARAUJO SODRÉ (Mat. 2013455427); THALES 33 

SOUZA FERNANDES (Mat. 2013455397); DALIAYNNE DE FREITAS (Mat. 34 

2013455087); FELIPE GOUVEIA SILVA DA EIRA (Mat. 2013455125); e aula 35 

inaugural do Mestrado Profissional em Gestão e Estratégia – MPGE 36 

solicitando aos discentes presentes que se fizesse ampla divulgação aos 37 

demais estudantes do curso a fim de promover maior integração entre a 38 

graduação e a pós-graduação, o que foi reforçado pela profª. MARIA 39 

GRACINDA CARVALHO TEIXEIRA e atendido pelos discentes presentes. 40 

Passou-se, então à apreciação do colegiado sobre a recondução da profª. 41 

DEISE LUCE DE SOUZA MARQUES ao colegiado do curso, tendo a mesma 42 

manifestado seu interesse, o que foi aprovado por unanimidade. Em seguida 43 

fez-se a apreciação do memorando nº 211/2013 DHRI que versa sobre a 44 

Representação do DHRI no colegiado do curso de Administração Pública, 45 

nas seguintes disposições: Prof. PEDRO HENRIQUE PEDREIRA CAMPOS 46 

(SIAPE 1570625) como representante titular e Prof. FELIPE SANTOS 47 

MAGALHÃES (SIAPE 1625588) como suplente, o que foi aprovado por 48 

unanimidade. O Prof. MARCOS ANTONIO DA SILVA BATISTA sugeriu que 49 

se aguardasse a contratação dos três professores aprovados nos concursos 50 

públicos recém realizados para que se fizesse uma nova rodada de inclusão de 51 

professores no colegiado. Por fim, deu-se início às discussões sobre a Revisão 52 

da Matriz Curricular do Curso, com vistas à sua atualização e à adequação 53 

às Diretrizes Curriculares Nacionais recentemente aprovadas para os cursos 54 

de Administração Pública. A Profª BIANCCA SCARPELINE DE CASTRO, que 55 

redigiu o relatório final da Comissão de revisão da matriz curricular composta 56 

por membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE), conduziu a exposição 57 

das atividades e suas conclusões após dois anos de trabalho de avaliação e 58 



proposição de ajustes na Matriz Curricular. Destacou que o NDE considerou a 59 

Matriz Original adequada quanto à duração do curso em quatro anos, mas 60 

inadequada devido à falta das disciplinas Metodologia de Pesquisa, Ciência 61 

Política e Teoria Geral da Administração, além da inadequação de outras 62 

disciplinas que deveriam ser substituídas. Em resumo, a Comissão propôs que 63 

fossem substituídas 6 (seis) disciplinas e que fossem criadas 5 (cinco) novas. 64 

Em seguida, fez a apresentação do relatório, período a período, a fim de 65 

esclarecer as mudanças propostas. Neste momento, o Prof. PEDRO 66 

HENRIQUE PEDREIRA CAMPOS pediu a palavra a fim de que o colegiado 67 

tomasse conhecimento das restrições e limitações do DHRI no que tange à 68 

oferta da disciplina TH-552 Introdução às Relações Internacionais (prevista 69 

para o 4º período) alegando que o DHRI não foi consultado sobre a oferta 70 

desta disciplina e que o corpo docente daquele departamento considera que a 71 

disciplina não estaria adequada à formação dos alunos de Administração 72 

Pública. Adicionalmente, levou ao conhecimento dos presentes que o DHRI 73 

não tem condições de ofertar esta disciplina ao curso de Administração Pública 74 

devido à carência de professores, que atualmente soma o número de apenas 75 

quatro. O prof. BRENO CRUZ ponderou que se o DHRI não foi consultado 76 

então a disciplina deveria ser retirada da grade. A profª DEISE fez uso da 77 

palavra e apresentou sugestão de que os professores dos dois cursos se 78 

reúnam para discutir as possibilidades de adequação da disciplina ao curso de 79 

Administração Pública. O prof. PEDRO HENRIQUE argumentou que a 80 

disciplina foi elaborada tendo em vista às necessidades de formação dos 81 

alunos do curso de Relações Internacionais, com conteúdo muito teórico e 82 

pouca aplicação prática. O Prof. GUSTAVO COSTA replicou que isto não 83 

constitui problema visto que a formação dos estudantes de Administração 84 

Pública também tem forte conteúdo teórico, o que foi reiterado pelo discente 85 

FELIPE TEIXEIRA. A professora BIANCCA CASTRO pediu a palavra e 86 

destacou a importância da manutenção desta disciplina na grade do curso de 87 

Administração Pública, visto que é necessários que os alunos tenham contato 88 

com as teorias e conteúdos que tratam da relação dos Estados em nível 89 

supranacional e que caso esta disciplina fosse retirada da matriz curricular a 90 

formação dos alunos ficaria defasada quanto a estes assuntos, no que foi 91 

seguida pelo estudante PAULO MACHADO JÚNIOR, que destacou que esta é 92 



praticamente a única disciplina que aborda temas relativos à globalização e 93 

relações internacionais. O prof. BRENO CRUZ retoma a palavra com o 94 

argumento de que se a disciplina foi inserida na matriz sem consulta ao DHRI 95 

então não cabe solicitar adequações para atender às necessidades de 96 

formação dos alunos de administração pública, mas que deve-se aceitar a 97 

disciplina conforme ela foi elaborada pelo DHRI. Fez uso da palavra em 98 

seguida a profª BIANCCA CASTRO que destacou que não seria possível 99 

consultar o DHRI sobre a oferta desta disciplina uma vez que ambos os cursos 100 

(Administração Pública e Relações Internacionais) são frutos do REUNI e 101 

quando se pensou a matriz curricular que originou o curso de Administração 102 

Pública o DHRI ainda não havia se constituído. Neste sentido, sugeriu que a 103 

decisão a ser tomada deveria ser se a disciplina deveria ser ofertada conforme 104 

foi elaborada para os alunos de Relações Internacionais ou não, e deixar de 105 

lado a discussão sobre a adequação ou inadequação da disciplina. O prof. 106 

PEDRO HENRIQUE retomou a palavra com o argumento de que no atual 107 

quadro do DHRI a única possibilidade de se ofertar a disciplina seria esta, sem 108 

a adequação ao curso de Administração Pública e que o colegiado do curso 109 

deveria debater sobre a pertinência de ofertá-la. Seguindo a apresentação da 110 

proposta de Revisão da Matriz Curricular o professor EDSON MIAGUSKO 111 

pediu a palavra a fim de tecer considerações sobre as disciplinas de Introdução 112 

à Ciência Política, prevista para entrar na nova matriz, Sociologia Aplicada à 113 

Administração e Antropologia Social, já oferecidas na matriz em curso. 114 

Argumentou o Prof. EDSON o Departamento de Ciências Sociais oferece 115 

disciplinas para 26 cursos de graduação e qualquer ampliação da oferta de 116 

disciplinas no atual momento está impossibilitada pelo número insuficiente de 117 

docentes para ministrá-las. Este é o caso da disciplina Introdução à Ciência 118 

Política, que o curso demanda sua oferta numa turma de calouros. Sugeriu 119 

ainda que se entrasse em contato com outros departamentos cujos professores 120 

estão aptos a ofertar tal disciplina, mas atualmente tem pouca inserção na 121 

graduação. O prof. EDSON solicita ainda que o colegiado converse mais com o 122 

DCS a fim de se verificar as possibilidades e viabilidade de o DCS vir a 123 

oferecer disciplinas para o curso de Administração Pública antes de referendar 124 

a nova matriz curricular. O prof. EDSON pondera ainda que a proposta de nova 125 

matriz requer três professores do DCS e que seria mais adequado discutir a 126 



demanda do curso a partir do que o DCS pode oferecer. A Prof. BIANCCA 127 

CASTRO pede a palavra e argumenta que na matriz atual duas destas três 128 

disciplinas já são oferecidas e que a proposta da nova matriz inclui apenas a de 129 

Introdução à Ciência política que demonstrou-se uma das deficiências da 130 

matriz corrente. O prof. BRENO CRUZ então fez a contraproposta de se inserir 131 

a disciplina de Introdução à Ciência Política para períodos mais avançados, no 132 

que o Prof. EDSON respondeu que facilitaria o atendimento da demanda pelo 133 

DCS, desde que a disciplina de Antropologia Social ou Sociologia Aplicada à 134 

Administração, já ofertadas, fossem retiradas da atual matriz curricular. Diante 135 

deste debate e pelo avançado da hora, às 12h10 os membros do colegiado 136 

presentes deliberaram que cada um individualmente analisaria mais 137 

pormenorizadamente o relatório da comissão de revisão da matriz curricular a 138 

fim de elaborarem suas respectivas propostas para discussão e deliberação na 139 

próxima reunião de colegiado. Ficou acordado que cada um enviaria aos 140 

demais suas propostas por email até o dia 10 de fevereiro a fim de se 141 

iniciar as discussões por meio eletrônico e adiantar as deliberações 142 

previstas para a próxima reunião agendada para o dia 19 de fevereiro. 143 

Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião às 144 

dezesseis horas. A ata foi lavrada e assinada por todos os presentes.  145 


