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Aos 28 dias do mês de novembro de dois mil e doze, às quatorze horas e vinte          1 

minutos, reuniu-se, na Sala de Reunião 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  ANTONIO  DA  SILVA  BATISTA,   BIANCCA  SCARPELINE  DE 5 

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

CÉSAR  QUINTÃO FRÓES e o discente  ALEXANDRE   PEREIRA  DOS  SANTOS 7 

sob   a   presidência   do  primeiro.  Iniciando  os  trabalhos  a  ata  da  reunião  8 

anterior   foi lida  e  aprovada  por  unanimidade.  Prosseguindo,  o  senhor   9 

presidente  fez  uso da palavra para  reiterar ao   representante de turma  10 

ALEXANDRE   PEREIRA  DOS  SANTOS para a necessidade de que as turmas 11 

façam  a  indicação de seus novos representantes pois serão substituídos os 12 

seguintes discentes: CÍNTIA DA COSTA PARÁ, FABÍOLA VIEIRA PINTO, 13 

ALEXANDRE  PEREIRA DOS SANTOS, ELINES TATIANES PEREIRA DOS 14 

SANTOS,  GISELE  CECÍLIA   DE  SOUZA   e   GEYSA SANTOS SOARES. 15 

Passando  para  o  terceiro  item  da  pauta,   que trata da opção  pela disciplina 16 

TH112  –  Introdução  à Administração Pública em substituição à IH 159 17 

Introdução  à  Administração  Pública,  na  Matriz Curricular do Curso de 18 

Graduação em Administração Pública, o senhor presidente observou que esse 19 

programa  já  havia  sido  analisado  pelos membros do NDE, pelo Colegiado do 20 

DCAC  e  pelo  CONSUNI   tendo   sido   aprovado  nas  três  instâncias. Após a 21 

devida  apreciação  o  referido  programa  foi  aprovado  por unanimidade. 22 

Continuando   os   trabalhos,   a   professora  BIANCCA  SCARPELINE   DE  23 

CASTRO, presidente da Comissão de Revisão da Matriz Curricular do Curso de 24 

Graduação    em    Administração    Pública,    informou   que   já   foram   25 

realizadas   cerca  de  seis  sessões  de  trabalho  culminando  com  o  levantamento  26 

e  descrição  da  proposta de mudanças da matriz, as quais deverão ser 27 

encaminhadas aos demais aos demais membros do NDE para apreciação e 28 

recomendações, após o que, uma vez feita as consolidações necessárias serão 29 

encaminhadas  para  apreciação  pelo  colegiado do curso. O referido 30 

encaminhamento  foi  previsto  para o mês de janeiro ou fevereiro. O colegiado 31 



discutiu   a  necessidade  de  elaborar  um  Regulamento  para  tratar  do  Trabalho  32 

de  Conclusão  (TCC)  e  após  discussão, foi deliberado com aprovação unânime 33 

que  a Comissão de Revisão da Matriz Curricular ficará responsável por essa 34 

atividade.  Neste  sentido  foi  discutido  e  aprovado  por  unanimidade  que  a  35 

referida  comissão  considerasse  a  possibilidade  de  se  ter  como  TCC  as 36 

seguintes  opções:  Monografia,  Artigo  a  ser  publicado  e  Projeto  de  Mestrado.  37 

Em qualquer das opções o foco do TCC deverá ser a Administração Pública. A 38 

Comissão  de  Revisão  da  Matriz Curricular ficou incumbida de elaborar uma 39 

proposta  ampla  para  o  Regulamento  do  TCC,  devendo esta ser encaminhada 40 

para  apreciação  pelos  demais  membros  do  NDE e posteriormente para o 41 

colegiado  do  curso.  Em  assuntos  gerais,  o  senhor  presidente  com  uso da 42 

palavra   reiterou  a  informação  enviada,  por  e-mail   pela  coordenação  do Curso 43 

de  Graduação  em  Administração  Pública  a  todo  seu  corpo  docente  e  enfatizou 44 

a  necessidade  de  que todos entreguem, à secretaria do curso, cópia do 45 

CURRÍCULO   LATTES,   dos  documentos  que  comprovam  a  formação  46 

acadêmica  e  titulação (graduação e cursos de pós-graduação) e também da 47 

produção acadêmica. Continuando, o senhor presidente esclareceu a todos os 48 

presentes   que   a   entrega   desses   documentos   é   de  fundamental   importância,  49 

pois  trata-se  de  uma  exigência  do  MEC  para  o  perfeito funcionamento do Curso 50 

e  respectiva  avaliação  pela  comissão  de  credenciamento  do  MEC  cuja  visita 51 

está  prevista  para  os  primeiros  meses  do  próximo  ano.  Em  seguida o 52 

Regulamento  do  Estágio  Curricular  do  Curso  de Administração Pública foi 53 

lido  e  aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 54 

encerrada às quinze horas e cinquenta minutos.  A  presente ata foi lavrada e 55 

assinada por todos os presentes.  56 


