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

minutos, reuniu-se no Salão Verde do Instituto de Educação o Colegiado do 2 

Curso de Graduação em Administração Pública com a presença dos seguintes 3 

professores: SAULO BARBARÁ DE OLIVEIRA, BIANCCA SCARPELINE DE 4 

CASTRO, DEISE LUCE DE SOUZA MARQUES, BEATRIZ QUIROZ VILLARDI, 5 

MARIA GRACINDA CARVALHO TEIXEIRA, HELOISA GUIMARÃES PEIXOTO 6 

NOGUEIRA e CÉSAR QUINTÃO FRÓES; os estudantes: FELIPE DA SILVA 7 

TEIXEIRA (Matrícula 201145511-1), SABRINA GOMES DOS SANTOS 8 

(Matrícula  201145538-1), PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA (Matrícula 9 

201245531-8), PAULO FELLETTI JÚNIOR (Matrícula 201245532-6), JOVER 10 

MENDES DE OLIVEIRA NEGRÃO (Matrícula  2012455202), BRUNA 11 

RAFAELA SILVA DE SOUSA (Matrícula 201145505-5), DAYANA PEREIRA 12 

DO NASCIMENTO (Matrícula 2012455113), SÉRGIO RIBEIRO DE OLIVEIRA 13 

JÚNIOR (Matrícula 201145541-1) e WALECKSON BARBOSA CHAVES 14 

(Matrícula 2012455441), sob a presidência do primeiro. O senhor presidente 15 

iniciou os trabalhos com a leitura da ata da reunião anterior que, em seguida, 16 

foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o senhor presidente 17 

apresentou e propôs a discussão e aprovação do REGULAMENTO INTERNO 18 

DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE. Após leitura, o referido 19 

regulamento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em 20 

seguida o presidente, informou a necessidade de acertos no SISTEMA 21 

ACADÊMICO, visando a sua adequação com a MATRIZ CURRICULAR DO 22 

CURSO, no que se refere ao CÓDIGO DA DISCIPLINA DIREITO 23 

CONSTITUCIONAL II, optativa, que está no Sistema Acadêmico como IH197 – 24 
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Direito do Consumidor, quando o correto é IH 193, e a disciplina IH 902 – 25 

Língua Brasileira de Sinais (Libras), que consta também no sistema acadêmico 26 

como optativa, quando na realidade não pertence ao curso de Graduação em 27 

Administração Pública devendo, por isso, ser excluída do sistema, ficando a 28 

coordenação encarregada de fazer o levantamento sobre a possibilidade de 29 

algum discente ter cursado essas disciplinas e de providenciar a sua 30 

equivalência. As decisões foram colocadas em votação e aprovadas por 31 

unanimidade. Em seguida, o presidente expôs a necessidade de constituir 32 

uma comissão visando à preparação do curso e a respectiva recepção da 33 

Comissão designada pelo Ministério da Educação para realizar a visita de 34 

avaliação para fins de reconhecimento do Curso de Graduação em 35 

Administração Pública. Após discussão e votação, foram sugeridos e 36 

aprovados, por unanimidade, os seguintes nomes para compor essa 37 

comissão: SAULO BARBARÁ DE OLIVEIRA, DEISE LUCE DE SOUZA 38 

MARQUES e HELOISA GUIMARÃES PEIXOTO NOGUEIRA. Prosseguindo, o 39 

senhor presidente informou que o XII ENCONTRO NACIONAL DOS 40 

ESTUDANTES DE ADMINISTRAÇÂO PÚBLICA ocorrerá de quinze a dezoito 41 

de agosto próximo, em Belo Horizonte (MG) e solicitou aos representantes de 42 

turma que informem à Coordenação de Curso de Graduação em Administração 43 

Pública a relação de estudantes, de cada turma, com nome completo, 44 

matrícula, telefone e endereço de e-mail até o dia vinte e oito de março do 45 

presente ano. O senhor presidente informou que IX FÓRUM DE 46 

COORDENADORES DO CAMPO DE PÙBLICAS, ocorrerá nos dias onze e 47 

doze de abril, em Brasília, e que é importante que Curso de Graduação em 48 

Administração Pública tenha, pelo menos, um professor representante neste 49 

evento e solicitou aos interessados que informem à Coordenação do referido 50 

Curso até o próximo dia vinte e cinco. Em seguida, com base em consulta feita 51 

à PROGRAD, o senhor presidente expôs a necessidade de que todos os 52 

professores do curso de Graduação em Administração Pública tenham, e 53 

mantenham, atualizadas na coordenação, suas pastas de documentação 54 

contendo as seguintes cópias: da portaria de nomeação como docente na 55 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Currículo Lattes e dos 56 

comprovantes da produção acadêmica. O senhor presidente enfatizou que 57 

estas pastas constituem um dos elementos fundamentais para a avaliação do 58 



corpo docente, por parte da comissão designada pelo Ministério da Educação 59 

para realizar a visita de avaliação para fins de reconhecimento do Curso de 60 

Graduação em Administração Pública, de a ser agendada em abril próximo, 61 

com a previsão da avaliação In Loco no prazo de trinta a sessenta dias após o 62 

agendamento. Prosseguindo o senhor presidente informou que a secretaria do 63 

Curso de Graduação em Administração Públicas, se propôs a imprimir os 64 

Currículos Lattes dos docentes e colocá-los em suas respectivas pastas. 65 

Diante do exposto, os docentes comprometeram-se a entregar na 66 

Coordenação do Curso de Graduação em Administração Pública, até o dia 67 

trinta de abril do presente ano, as cópias dos documentos comprobatórios da 68 

formação, titulação, produção acadêmica da sua vida pregressa e a cópia da 69 

portaria de nomeação. Após votação, as propostas e o prazo de entrega da 70 

documentação foram aprovados por unanimidade. Em seguida, o presidente 71 

apresentou os estudantes escolhidos em suas turmas, para representá-las 72 

neste Colegiado, e propôs a homologação dos seguintes nomes como 73 

titulares: FELIPE DA SILVA TEIXEIRA (Matrícula 201145511-1), SABRINA 74 

GOMES DOS SANTOS (Matrícula 201145538-1), PATRICIA ALVES DE 75 

OLIVEIRA (Matrícula 2012455318), e como suplentes: PAULO FELLETTI 76 

JÚNIOR (Matrícula 201245532-6), JOVER MENDES DE OLIVEIRA NEGRÃO 77 

(Matrícula 2012455202) e DAYANA PEREIRA DO NASCIMENTO (Matrícula 78 

2012455113). Os demais estudantes presentes foram conclamados a sempre 79 

participarem das reuniões deste colegiado. Em assuntos gerais, a professora 80 

BEATRIZ QUIROZ VILLARDI mencionou a possibilidade de buscar professores 81 

de outros departamentos interessados em se transferirem para o Departamento 82 

de Ciências Administrativas e Contábeis - DCAC, a fim de complementar o 83 

quadro de docentes do Curso de Graduação em Administração Pública, 84 

entretanto o assunto não chegou a ser discutido. Nada mais havendo a tratar, a 85 

reunião foi encerrada às quinze horas e vinte minutos.  A presente ata foi 86 

lavrada e assinada por todos os presentes.  87 
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