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Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e treze, as quatorze horas e 1 

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

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

dos seguintes professores: SAULO BARBARÁ DE OLIVEIRA, MARCOS 4 

ANTÔNIO DA SILVA BATISTA, CÉSAR QUINTÃO FRÓES, BIANCCA 5 

SCARPELINE DE CASTRO, DEISE LUCE DE SOUZA MARQUES, BEATRIZ 6 

QUIROZ VILLARDI, MARIA GRACINDA CARVALHO TEIXEIRA, HELOISA 7 

GUIMARÃES PEIXOTO NOGUEIRA , GUSTAVO COSTA DE SOUZA e 8 

BRENO DE PAULA ANDRADE CRUZ. Também estiveram presentes os 9 

representantes discentes do Curso de Graduação em Administração Pública: 10 

FELIPE DA SILVA TEIXEIRA (Matrícula 201145511-1), SABRINA GOMES 11 

DOS SANTOS (Matrícula 201145538-1), JOVER MENDES DE OLIVEIRA 12 

NEGRÃO (Matrícula 201245520-2), DAYANA PEREIRA DO NASCIMENTO 13 

(Matrícula 201245511-3), os discentes convidados: ADEMIR SILVA 14 

CAVALCANTE JÚNIOR (Matrícula 201245501-6), ALEXANDRE PEREIRA 15 

DOS SANTOS (Matrícula 201045502-7) SONIA MARIA MARTINS PASSOS 16 

(Matrícula 201145540-3) e a servidora técnico-administrativa ANA CLÁUDIA 17 

ARCANJO sob a presidência primeiro. Iniciando os trabalhos o senhor 18 

presidente enfatizou a importância do feedback com os alunos e propôs incluir 19 

na pauta da presente reunião uma carta apresentada por eles intitulada: Carta 20 

de Solicitação dos Discentes do Curso de Graduação em Administração 21 

Pública. Após votação, a proposta foi aceita por unanimidade. Em virtude da 22 

inclusão da referida carta na pauta desta reunião, o professor BRENO DE 23 

PAULA ANDRADE CRUZ sugeriu que a apresentação do Regulamento Geral 24 

do Curso de Graduação em Administração Pública fosse realizada na próxima 25 

reunião deste Colegiado, tendo sido a proposta acatada por unanimidade. Em 26 

seguida, a Ata da reunião anterior foi lida e aprovada por unanimidade. Logo 27 

após, o senhor presidente informou que, na reunião anterior, este Colegiado se 28 

equivocou ao aprovar a exclusão da disciplina IH902-Linguagem Brasileira de 29 

Sinais da Matriz Curricular do Curso de Graduação em Administração Pública e 30 

esclareceu que trata-se de uma disciplina obrigatória para os cursos de 31 

bacharelado, conforme orientação da PROGRAD e que, por esta razão, a 32 

referida disciplina precisa constar na Matriz Curricular do Curso de Graduação 33 

em Administração Pública.  Com a palavra, a professora BEATRIZ QUIROZ 34 

VILLARDI mencionou a pendência do quadro docente e informou que no 35 

Campus de Nova Iguaçu, por exemplo, há professores interessados em 36 
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transferirem para o Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis e    37 

que, se aceitos, eles teriam condições de suprir a necessidade do quadro   38 

docente do Curso de Graduação em Administração Pública. Em resposta, o 39 

professor MARCOS ANTÔNIO DA SILVA BATISTA informou que não é contra      40 

a transferência de professores de outros departamentos para o Departamento     41 

de Ciências Administrativas e Contábeis. Com a palavra, o professor BRENO     42 

DE PAULA ANDRADE CRUZ informou que é cem por cento contra trazer 43 

professores de outros departamentos para o Curso de Graduação em 44 

Administração Pública, pois antes de tudo é preciso pensar no referido  curso e  45 

saber qual é o perfil do professor. Intervindo, a professora BEATRIZ QUIROZ 46 

VILLARDI informou que antes de se fazer uma transferência há o cuidado de 47 

avaliar o perfil do professor para atender o curso ao qual será destinado. 48 

Intervindo, o senhor presidente afirmou que a primeira avaliação deve ser feita por 49 

este Colegiado, passando também pelo Colegiado do Departamento de Ciências 50 

Administrativas e Contábeis e pelo Conselho Universitário. Com a                  51 

palavra, o professor MARCOS ANTÔNIO DA SILVA BATISTA ratificou que o   52 

perfil do professor é de fundamental importância e esclareceu que os    53 

professores lotados no Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis  54 

não são exclusivos de um determinado curso e que, após consulta e 55 

consentimento dos professores estes serão alocados nas disciplinas conforme      56 

a necessidade do referido Departamento. Prosseguindo, o senhor presidente 57 

passou para o segundo item da pauta: Discussão sobre Bancas    58 

Examinadoras de Trabalho de Conclusão de Curso. Com uso da palavra, o 59 

senhor presidente enfatizou a necessidade de constituir uma comissão para 60 

orientar o Trabalho de Conclusão de Curso e perguntou quais dos professores 61 

presentes estariam dispostos a compor a referida comissão. Em seguida, os 62 

professores BRENO DE PAULA ANDRADE CRUZ e GUSTAVO COSTA DE 63 

SOUZA se propuseram a compor a Comissão de Trabalho de Conclusão de 64 

Curso. A proposta foi aceita por unanimidade. Com a palavra, a professora 65 

BIANCCA SCARPELINE DE CASTRO realçou que na proposta da Comissão      66 

de Revisão da Matriz Curricular, o Trabalho de Conclusão de Curso será 67 

institucionalizado a partir de duas disciplinas que serão oferecidas entre o     68 

sétimo e o oitavo período, a saber: Trabalho de Conclusão de Curso-1 (TCC1)      69 

e Trabalho de Conclusão de Curso-2 (TCC2). Em seguida, o professor   70 

GUSTAVO COSTA DE SOUZA defendeu que a Banca Examinadora de     71 

Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Graduação em Administração 72 

Pública seja presencial e pública por se tratar de um momento crucial na   73 

formação do Administrador Público.  Em seguida, o professor CÉSAR      74 

QUINTÃO FRÓES elogiou a posição e a defesa do professor GUSTAVO     75 

COSTA DE SOUZA. No uso da palavra, a professora DEISE LUCE DE SOUZA 76 

MARQUES concordou que a banca examinadora seja presencial e pública,       77 

pois assim a qualidade do trabalho será melhor, mas alertou que é preciso    78 

pensar nas regras para que haja um comprometimento com todos os alunos.     79 

Em resposta, o professor GUSTAVO COSTA DE SOUZA mencionou que o 80 

Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis conta com um quadro 81 

docente de cerca de quarenta professores efetivos e que todos eles podem 82 

participar da Banca Examinadora. Com palavra, o estudante ALEXANDRE 83 

PEREIRA DOS SANTOS questionou que a realização simultânea da      84 

monografia e do Estágio Supervisionado iria sobrecarregar os alunos. Em seguida, 85 

o professor GUSTAVO COSTA DE SOUZA esclareceu que os alunos         86 



poderão usar a experiência do Estágio Supervisionado para fazer a       87 

monografia. Com a palavra, a professora BEATRIZ QUIROZ VILLARDI propôs      88 

a criação de um Banco de Bancas Examinadoras e sugeriu que o referido      89 

banco considere examinadores internos e externos.  No uso da palavra, a 90 

professora BIANCCA SCARPELINE DE CASTRO defendeu que a Banca 91 

Examinadora do Curso de Graduação em Administração Pública não de deve     92 

ser presencial visto que, nesse momento, há poucos professores envolvidos     93 

com o Curso de Graduação em Administração Pública e que sendo a banca 94 

examinadora presencial, ou não, os alunos serão avaliados da mesma forma, 95 

assim, o que importa é a qualidade do trabalho apresentado pelo aluno. Com a 96 

palavra, o professor GUSTAVO COSTA DE SOUZA afirmou que 97 

independentemente da banca examinadora ser presencial, ou não, o prazo que 98 

cada discente terá para apresentar o trabalho será o mesmo e, em relação ao 99 

plágio, se houver, a nota da monografia será zero. Com a palavra, o professor 100 

MARCOS ANTÔNIO DA SILVA BATISTA questionou que foi discutida a forma    101 

de punir o aluno, em caso de plágio, mas nada foi dito sobre a       102 

responsabilidade do professor orientador diante desse caso. Em resposta, o 103 

professor GUSTAVO COSTA DE SOUZA, expressou que o professor      104 

orientador é responsável pela legalidade do seu trabalho. Em seguida a   105 

estudante SABRINA GOMES DOS SANTOS perguntou o que deve ser feito 106 

quando o professor não aceitar orientar um determinado tema. Em resposta, o 107 

professor MARCOS ANTÔNIO DA SILVA BATISTA falou que a saída seria o 108 

professor voluntário e indagou por que não aproveitar os servidores de nível 109 

superior que atuam na área, pois entende que essas pessoas deveriam ter  110 

espaço mesmo sendo técnicos. Logo após, a professora MARIA GRACINDA 111 

CARVALHO TEIXEIRA manifestou-se favorável à implantação de bancas 112 

examinadoras presenciais, explicando que havia revisto a sua posição tomada    113 

na reunião da Matriz Curricular por bancas não presenciais. Continuando os 114 

trabalhos, o senhor presidente deu início à votação. A proposta da Banca 115 

Examinadora de ser presencial e pública foi aprovada por todos os  116 

membros, menos a professora BIANCCA SCARPELINE DE CASTRO que 117 

votou contra. Logo após, o professor GUSTAVO COSTA DE SOUZA relatou    118 

que observou que o Regulamento e o Projeto Curricular do Curso de      119 

Graduação em Administração Pública não mencionam o Trabalho de      120 

Conclusão de Curso. No uso da palavra, a professora DEISE LUCE DE       121 

SOUZA MARQUES esclareceu que inicialmente o Trabalho de Conclusão de 122 

Curso não estava previsto, por isso os alunos que já matriculados poderão      123 

optar se querem ou não fazer o Trabalho de Conclusão de Curso. Em seguida,      124 

o professor MARCOS ANTÔNIO DA SILVA BATISTA, esclareceu que toda e 125 

qualquer alteração na Matriz Curricular só passa a valer para as próximas     126 

turmas e é optativa para as turmas vigentes. Com a palavra, o professor 127 

GUSTAVO COSTA DE SOUZA afirmou que nada impede que os alunos que  128 

estão cursando o sexto período façam o Trabalho de Conclusão de Curso em 129 

caráter experimental e que, aquele que optar por fazer, não poderá ser   130 

reprovado. Em aparte o presidente alertou para a necessidade de consultar o 131 

Regimento Geral da UFRRJ, para o colegiado deliberar com segurança sobre   132 

esta proposta. Prosseguindo, o professor GUSTAVO COSTA DE SOUZA se 133 

propôs a fazer um calendário de reuniões específicas para tratar do Trabalho      134 

de Conclusão de Curso com os alunos. Com a palavra, o professor BRENO DE 135 

PAULA ANDRADE CRUZ expressou que não faz sentido o Curso de      136 



Graduação em Administração Pública oferecer a disciplina IH671-PROJETO      137 

DE PESQUISA-AÇÃO sem oferecer a disciplina Metodologia Científica. Em 138 

seguida, a professora MARIA GRACINDA CARVALHO TEIXEIRA chamou a 139 

atenção para o fato de que, na realidade, a ementa dessa disciplina estava 140 

equivocada pois estava desalinhada do enunciado (o nome da própria     141 

disciplina), pois seu conteúdo trata da METODOLOGIA CIENTÍFICA de      142 

maneira geral e não tem foco específico em PESQUISA-AÇÃO e que, por isso,   143 

os alunos estão se beneficiando com a disciplina, pela professora DEISE LUCE 144 

DE SOUZA MARQUES, e que não via razão para que o método de Pesquisa- 145 

ação se destacasse como disciplina e sim como um método entre outros na 146 

disciplina METODOLOGIA CIENTÍFICA a ser criada no Curso, ressaltando que 147 

essa modificação já havia sido apontada pelos trabalhos da Comissão da       148 

Matriz Curricular para ser apresentada em breve ao Colegiado. Logo após, a 149 

professora BIANCCA SCARPELINE DE CASTRO usou da palavra para      150 

informar que na Comissão de Revisão da matriz curricular foi sugerida a    151 

exclusão da disciplina Projeto de Pesquisa-Ação é a inclusão da disciplina de 152 

metodologia de científica, na qual constaria um tópico sobre Projeto de      153 

Pesquisa Ação. Com a palavra a professora BEATRIZ QUIROZ VILLARDI   154 

sugeriu a inclusão da disciplina Metodologia Cientifica na matriz curricular do 155 

Curso de Graduação em Administração Pública. Prosseguindo, o professor 156 

BRENO DE PAULA ANDRADE CRUZ sugeriu que a disciplina que ocupar     157 

quatro tempos não seja apenas teórica. Em seguida a estudante SABRINA 158 

GOMES DOS SANTOS afirmou que, apesar de ocupar quatro tempos a    159 

disciplina IH671-Pesquisa-Ação não está cansativa para os alunos e está       160 

sendo muito proveitosa. Com a palavra, a estudante SONIA MARIA MARTINS 161 

PASSOS expressou que está assistindo algumas aulas que parecem não ter 162 

relação com o Curso de Graduação em Administração Pública e sugeriu que os 163 

professores procurem focar mais as suas aulas nessa área. Continuando os 164 

trabalhos, o senhor presidente fez a leitura do documento emitido pela Pró- 165 

Reitoria de Graduação em que foi feita a solicitação da oferta de cinco por      166 

cento das vagas oferecidas, ao ano, para o Programa Estudantes-Convênio de 167 

Graduação (PEC-G). Após discussão e votação este Colegiado aprovou por 168 

unanimidade que o Curso de Graduação em Administração Pública     169 

ofertará duas vagas para Programa Estudantes-Convênio de Graduação, a 170 

partir de 2014. Continuando os trabalhos, o senhor presidente, passou a     171 

palavra para o estudante ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS que em    172 

seguida fez a leitura da Carta de Solicitação dos Discentes do Curso de 173 

Graduação em Administração Pública. Após a referida leitura, o senhor 174 

presidente elogiou o documento e disse que o recebe como uma contribuição   175 

para o referido curso e afirmou que há muito tempo já havia solicitado aos     176 

alunos essa contribuição. Em seguida, a professora BEATRIZ QUIROZ    177 

VILLARDI expressou que aplaude a iniciativa da turma.  Com a palavra, o 178 

estudante ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS expôs que sente falta de 179 

mecanismos para aplicar os conhecimentos adquiridos. Em resposta, o     180 

professor BRENO DE PAULA ANDRADE CRUZ salientou que realizou   181 

seminários nos quais pediu aos alunos para criarem algo onde pudessem 182 

implantar o que estão aprendendo no referido curso e afirmou que os alunos 183 

deveriam estar presentes de forma maciça, fato que não ocorre. Logo após, a 184 

estudante SONIA MARIA MARTINS PASSOS expôs que há professores que     185 

não liberam as turmas para que possam assistir aos seminários. Em resposta,      186 



O senhor presidente afirmou que sempre que toma conhecimento desse e de 187 

outros tipos de eventos importantes, solicita aos professores que dispensem os 188 

alunos a fim de que possam assisti-los, mas que nem sempre o professor 189 

concorda para não atrasar o conteúdo da disciplina. Com a palavra, a     190 

professora BIANCCA SCARPELINE DE CASTRO informou que no começo do 191 

próximo semestre convidará alguns representantes de organizações não 192 

governamentais para participar do Ciclo de Palestras de Políticas Públicas e      193 

que o tema proposto será O Papel das Organizações Sociais como Elaboradores 194 

de Políticas Públicas. No uso da palavra, a professora DEISE                          195 

LUCE DE SOUZA MARQUES parabenizou os estudantes pela iniciativa e 196 

argumentou que o grupo de professores que atuam especificamente no Curso     197 

de Graduação em Administração Pública é muito reduzido e muitas vezes os 198 

mesmos professores participam de várias comissões ao mesmo tempo, fato      199 

que consome boa parte do tempo docente e dificulta a dedicação a outras 200 

atividades como a organização de palestras e seminários. Com a palavra, o 201 

professor GUSTAVO COSTA DE SOUZA salientou que a primeira Semana 202 

Acadêmica, deve ser uma oportunidade para promover a união entre os 203 

professores e a Coordenação do Curso de Graduação em Administração     204 

Pública com os alunos do referido curso. Com a palavra, o estudante  205 

ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS citou exemplos em que os alunos do 206 

referido curso poderiam aplicar seus conhecimentos, a saber: Grupo de PET; 207 

desenho de projeto ou atuar junto à Prefeitura. Em resposta o professor      208 

BRENO DE PAULA ANDRADE CRUZ expressou que não basta cobrar dos 209 

professores, é preciso que os alunos mostrem o que querem e citou como  210 

exemplo a criação do Diretório Acadêmico. Com a palavra, o professor     211 

MARCOS ANTÔNIO DA SILVA BATISTA enfatizou que o Departamento de 212 

Ciências Administrativas e Contábeis dispõe, atualmente, de quatro       213 

professores envolvidos com o Curso de Graduação em Administração Pública       214 

e que estes não são específicos do referido curso, informou ainda que o 215 

Departamento supracitado recebeu apenas duas vagas para professor e que  216 

estes dois professores que estão por vir não cobrirão todas as disciplinas do  217 

Curso de Graduação em Administração Pública. Com a palavra, o professor 218 

GUSTAVO COSTA DE SOUZA expressou que os alunos devem se organizar  219 

para montar uma Empresa Júnior, pois esta atenderia as demandas dos       220 

alunos. Em seguida, a professora BIANCCA SCARPELINE DE CASTRO      221 

propôs que os alunos exponham suas demandas no fórum de professores e 222 

alunos e que esta atividade aconteça de dois em dois anos tornando-se mais   223 

uma forma de interação entre professores e alunos e sugeriu ainda, que se       224 

faça uma reunião específica para tratar deste assunto. Continuando os     225 

trabalhos, o senhor presidente abriu a discussão sobre o calendário das    226 

próximas reuniões deste Colegiado, e após discussão, todos concordaram que      227 

a próxima reunião seja realizada no próximo dia trinta de julho, das dez às doze 228 

horas. Logo após, a maioria dos membros propôs que as próximas reuniões  229 

sejam realizadas nos mesmos dias em que são realizadas as reuniões do 230 

Colegiado do Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis, sempre  231 

pela manhã. A proposta foi aceita pela maioria dos membros salvo pela     232 

servidora técnico-administrativa Ana Cláudia Arcanjo que, no momento 233 

imediatamente anterior à escolha do referido horário, comunicou ao senhor 234 

presidente que o horário proposto pela maioria a impediria de estar presente      235 

nas próximas reuniões. Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e vinte e  236 



seis minutos, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 237 

reunião. Esta Ata, depois de lida e aprovada, segue assinada por todos os 238 

presentes.  239 


