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Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e doze, às treze horas e 1 

vinte minutos, reuniu-se  na Sala de Reunião do Instituto de Ciências Humanas 2 

e Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o NÚCLEO 3 

DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) do Curso de Graduação em 4 

Administração Pública com a presença dos seguintes professores: SAULO 5 

BARBARÁ DE OLIVEIRA, DEISE LUCE DE SOUZA MARQUES e BIANCCA 6 

ESCARPELINE DE CASTRO, sob a presidência do primeiro. O referido núcleo 7 

avaliou o Programa Analítico para a nova disciplina TH 112 – Introdução  à 8 

Administração Pública visando substituir a disciplina IH 159 Introdução à 9 

Administração Pública na Matriz Curricular do Curso de Graduação em 10 

Administração Pública. O senhor presidente observou que este programa já 11 

havia sido analisado pelos membros do NDE, por meio de troca de e-mails, 12 

com sua aprovação, e também  foi apreciado pelo colegiado do Departamento 13 

de Ciências Administrativas e Contábeis  e pelo CONSUNI tendo sido aprovado 14 

em ambos. Após a devida apreciação o programa foi considerado adequado 15 

para o referido  curso e  encaminhado para aprovação  do seu colegiado. 16 

Passando para o segundo item da pauta – Avaliação do Regulamento do 17 

Estágio Obrigatório Supervisionado –  o NDE  expressou que esse programa 18 

também já havia sido analisado por seus membros, por meio de troca de e-19 

mails, os quais propuseram algumas modificações, voltando a ser analisado  e 20 

considerado adequado ao Curso de graduação em Administração Pública.  21 

Logo após, o Regulamento foi encaminhado para apreciação do colegiado do 22 

referido curso. Seguindo para o terceiro item da pauta, o núcleo aprovou, por 23 

unanimidade,  a integração das atividades da Comissão de Revisão da Matriz 24 



Curricular ao Núcleo Docente Estruturante , uma vez que tais atividades são 25 

próprias deste núcleo. Seguindo para o quarto e último item da pauta, o Núcleo 26 

discutiu a constituição de Comissão para elaboração do Regimento Interno 27 

do NDE e foram escolhidos para esta atividade: o professor SAULO BARBARÁ 28 

DE OLIVEIRA, que presidirá a comissão e a professora DEISE LUCE DE 29 

SOUZA MARQUES.  Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às  30 

quatorze horas e vinte minutos.  A presente ata foi lavrada e assinada pelos 31 

presentes.  32 


