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Aos 26 dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, às treze horas e cinco, 1 

reuniu-se no Salão Verde do Instituto de Educação o Núcleo Docente 2 

Estruturante (NDE) do Curso de Graduação em Administração Pública com a 3 

presença dos seguintes professores membros: SAULO BARBARÁ DE 4 

OLIVEIRA, BIANCCA SCARPELINE DE CASTRO, DEISE LUCE DE SOUZA 5 

MARQUES, BEATRIZ QUIROZ VILLARDI, MARIA GRACINDA CARVALHO 6 

TEIXEIRA, HELOISA GUIMARÃES PEIXOTO NOGUEIRA e CÉSAR 7 

QUINTÃO FRÓES (convidado), sob a presidência do primeiro. Iniciando os 8 

trabalhos, a ata da reunião anterior foi lida e aprovada por unanimidade. 9 

Prosseguindo, o senhor presidente fez uso da palavra para apresentar o 10 

Regulamento Interno do NDE, esclarecendo que o presente regulamento foi 11 

elaborado pela Comissão designada para esta finalidade, composta por ele 12 

próprio e pela Professora DEISE LUCE DE SOUZA MARQUES e, logo após, 13 

foi enviado por e-mail a todos os membros do Núcleo Docente Estruturante 14 

(NDE) para colher sugestões de melhoria, tendo então recebido contribuições 15 

da Professora BIANCCA SCARPELINE DE CASTRO. A seguir o Presidente 16 

solicitou leitura do documento, a qual foi compartilhada pelos membros 17 

presentes, decorrendo da leitura propostas de ajustes e correções de 18 

pequenos detalhes os quais foram, logo a seguir, feitos no texto do 19 

regulamento. Em seguida, o presidente consultou os presentes sobre a 20 

aprovação e respectivo encaminhamento do documento ao Colegiado do 21 

Curso, tendo sido a proposta aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o 22 

presidente falou sobre a necessidade de fazer as seguintes correções na 23 

Matriz Curricular do Curso e no Sistema Acadêmico: a) corrigir o código da 24 



disciplina Direito Constitucional II que está errado no Sistema como IH 197 25 

(Direito do Consumidor), quando o correto é IH 193; b) a disciplina IH 902 – 26 

Língua Brasileira de Sinais (Libras), que consta também no sistema acadêmico 27 

como optativa, quando na realidade não pertence ao nosso curso devendo ,por 28 

isso, ser excluída do Sistema. Colocado em votação estas correções foram 29 

aprovadas por unanimidade, com a recomendação de que, caso alguns dos 30 

alunos do Curso de Administração Pública tenham cursado algumas destas 31 

disciplinas a Coordenação do Curso providenciará a sua equivalência, cabendo 32 

à secretária do curso fazer o respectivo levantamento no Sistema Acadêmico. 33 

Dando prosseguimento, o presidente colocou em votação retirar de pauta a 34 

discussão sobre o Regulamento Geral do Curso e a proposta e apresentá-la na 35 

próxima reunião, tendo sido  aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a 36 

tratar, a reunião foi encerrada às quatorze horas e quinze  minutos. 37 

 


