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Aos quatro dias do mês de Abril de dois mil e doze, às quatorze horas, reuniu-1 

se, na Sala de Reunião do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, o 2 

Colegiado do Curso de Graduação em Administração Pública com a presença 3 

dos seguintes professores: SAULO BARBARÁ DE OLIVEIRA, MARCOS 4 

ANTONIO DA SILVA BATISTA, MARIA GRACINDA CARVALHO TEIXEIRA, 5 

DEISE LUCE DE SOUZA MARQUES, ÉRICA DE AQUINO PAES, CÉSAR 6 

QUINTÃO FRÓES, HELOÍSA GUIMARÃES PEIXOTO NOGUEIRA, PATRICIA 7 

VIVAS DA SILVA FONTES, PEDRO HENRIQUE PEREIRA CAMPOS e 8 

BEATRIZ WEY. O estudante ALEXANDRE  PEREIRA DOS SANTOS e a   9 

servidora técnico-administrativo ANA CLÁUDIA ARCANJO sob a presidência 10 

do primeiro. Iniciando os trabalhos o presidente passou a palavra ao professor 11 

PEDRO HENRIQUE PEREIRA CAMPOS, representante do Departamento 12 

História, que falou sobre a necessidade de ajustes na disciplina de TH552  13 

Introdução às Relações Internacionais  para atender aos interesses dos 14 

estudantes do curso de Graduação em Administração Pública. O assunto foi 15 

discutido e o  colegiado concluiu que o programa, a ementa e a  bibliografia da 16 

referida disciplina merecem ser revistos  com a  finalidade  de fazer a  17 

adequação mais apropriada para o Curso de Graduação em Administração 18 

Pública. Na oportunidade, o  professor PEDRO CAMPOS indicou a professora 19 

ÉRICA SIMONE ALMEIDA RESENDE para esta atividade, devendo, após isto, 20 

o referido departamento encaminhar a sua proposta à Comissão Revisão da 21 

Matriz Curricular, que se incumbirá de analisá-la e emitir seu parecer para 22 

deliberação por este colegiado.  Prosseguindo, foi realizada a leitura da ata 23 

anterior, bem como sua aprovação por unanimidade. Continuando a sessão, o 24 



presidente informou sobre o andamento do trabalho das seguintes comissões: 25 

a) de Regulamento de Estágio Curricular Supervisionado, que se encontra em 26 

andamento; b) de Regulamento das Atividades Acadêmicas Complementares, 27 

cujo trabalho foi  concluído pela comissão responsável e aprovado na sessão 28 

deste colegiado  em  quinze de dezembro de dois mil e onze, e no   CONSUNI , 29 

em vinte e oito de março de dois mil e doze, e,  já encontra-se   em processo 30 

de encaminhamento para a Câmara de Graduação e CEPE; c) de 31 

Regulamento do Curso, que se encontra em andamento; d) de Revisão da 32 

Matriz Curricular, devendo esta comissão informar sobre o andamento das 33 

suas atividades à coordenação do Curso. Prosseguindo, o presidente fez a 34 

leitura da página sete do Instrumento de Avaliação de Curso de Graduação do 35 

Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior sobre a formação do 36 

Núcleo Docente Estruturante (NDE)  e enfatizou a necessidade de atender as 37 

diretrizes deste documento no que se refere à composição do referido Núcleo 38 

(preferencialmente docentes que tenham participado do PPC) e titulação dos 39 

docentes (preferencialmente doutores), e regime de dedicação ao NDE (com 40 

dedicação suficientemente comprovada). O presidente informou que fez uma  41 

prévia consulta aos docentes do Departamento de Ciências Administrativas e 42 

contábeis  e de  outros departamentos, e que parte dos consultados  43 

demonstrou interesse na composição imediata do NDE. Após a discussão, foi 44 

deliberada a formação do NDE e cada representante presente nesta sessão 45 

ficou  responsável por consultar  seu departamento de origem, visando a 46 

indicação de outros possíveis docentes que poderão participar do NDE num 47 

segundo momento. Assim, o NDE foi inicialmente constituído pelos seguintes 48 

docentes: SAULO BARBARÁ DE OLIVEIRA, HELOISA GUIMARÃES 49 

PEIXOTO NOGUEIRA, MARIA GRACINDA CARVALHO TEIXEIRA, 50 

MARCELO SALES FERREIRA, GUSTAVO LOPES OLIVARES, DEISE LUCE 51 

DE  SOUZA  MARQUES, BIANCCA SCARPELINE DE CASTRO e BEATRIZ 52 

QUIROZ VILLARDI. Os docentes ausentes nesta  sessão foram consultados 53 

previamente e manifestaram interesse em participar. Continuando os trabalhos, 54 

o presidente discorreu sobre a necessidade de criação das seguintes 55 

comissões: a) de Avaliação de Aproveitamento de Disciplinas cursadas em 56 

outros cursos e Instituições de Ensino Superior e das Atividades 57 

Acadêmicas Complementares; b) de Avaliação de Estágio 58 



Supervisionado. Após discussão, candidataram-se a participar da primeira 59 

comissão os seguintes docentes: MARIA GRACINDA CARVALHO TEIXEIRA e 60 

HELOISA GUIMARÃES PEIXOTO NOGUEIRA. Para a Comissão de 61 

Avaliação de Estágio Supervisionado, candidataram-se as professoras  62 

DEISE LUCE DE SOUZA MARQUES,  MARIA GRACINDA CARVALHO 63 

TEIXEIRA e BEATRIZ QUIROZ VILLARDI. Com a palavra, o presidente 64 

informou os nomes dos novos suplentes representantes indicados pelo 65 

Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis junto ao colegiado do 66 

Curso de Graduação em Administração Pública: JOÃO LUÍZ ALVES 67 

PINHEIRO, MARCELO SALES FERREIRA e MARCELO SOBREIRO. Em 68 

assuntos gerais, o professor MARCOS BATISTA sugeriu que se coloque em 69 

prática a apuração e comunicação regular, aos  departamentos de origem , 70 

sobre os docentes que faltaram a  três sessões do colegiado do curso, com a 71 

solicitação para a indicação de substitutos comprometidos com o colegiado. O 72 

presidente se comprometeu a tomar tal medida e solicitou à secretária , ANA 73 

ARCANJO, a fazer o respectivo levantamento incluindo os discentes 74 

representantes de turma do Curso de Graduação em Administração Pública. 75 

Em seguida, o discente  ALEXANDRE SANTOS  perguntou sobre o andamento 76 

da contratação de novos professores para atender o Curso de Graduação em 77 

Administração Pública no primeiro semestre de dois mil e treze  e, em resposta,  78 

o professor MARCOS BATISTA informou que as providências já foram 79 

tomadas e que a chegada dos novos professores concursados está prevista 80 

para março de dois mil e treze  . Nada mais havendo a tratar,   o presidente 81 

deu por encerrada a reunião às dezesseis horas. A ata foi lavrada e assinada 82 

por todos os presentes.  83 


