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Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e onze, às treze horas, 1 

reuniram-se no Salão Verde do Instituto de Educação os seguintes 2 

professores: SAULO  BARBARÁ  DE OLIVEIRA, BRENO  DE  PAULA 3 

ANDRADE CRUZ, BIANCCA SCARPELINE  DE CASTRO, MARIA GRACINDA 4 

CARVALHO TEIXEIRA, BEATRIZ  QUIROZ VILLARDI, DEISE LUCE DE 5 

SOUZA MARQUES, PATRICIA VIVAS DA SILVA, CAMILA SILVA DE 6 

MAGALHÃES, os estudantes: ALEXANDRE  PEREIRA DOS SANTOS, 7 

ELINES TATIANES PEREIRA DOS SANTOS e a secretária  ANA CLÁUDIA  8 

ARCANJO. A reunião foi presidida pelo Coordenador do Curso SAULO 9 

BARBARÁ DE OLIVEIRA, o senhor presidente iniciou os trabalhos com a 10 

leitura da ata anterior tendo sido aprovada por unanimidade. A recomendação 11 

para inclusão das professoras DEISE LUCE DE SUZA MARQUES E HELOÍSA 12 

GUIMARÃES PEIXOTO NOGUEIRA, como membros do presente Colegiado, 13 

foi aprovada por unanimidade. Por solicitação do presidente, o Vice-14 

Coordenador do Curso, BRENO CRUZ, realizou os informes do evento X 15 

ENEAP no V Fórum de Coordenadores do Campo de Públicas realizado em 16 

Serra Negra - SP, no mês de agosto de dois mil e onze, fez um relato do 17 

evento e leu a carta de Serra Negra. A professora BEATRIZ VILLARDI propôs 18 

ao Colegiado que façam com que os alunos tomem conhecimento, por meio de 19 

e-mails, sobre os próximos eventos ENEAP e a professora BIANCCA CASTRO  20 

sugeriu que sejam fomentadas discussões internas sobre o evento ENEAP 21 

com o objetivo de atrair o interesse dos alunos para que participem dos 22 

próximos eventos ENEAP.  Retomando a palavra, o professor BRENO CRUZ 23 

fez a leitura dos itens de acordo com o informado no Fórum de Coordenadores 24 

de Curso da PROGRAD, realizado em trinta e um de agosto de dois mil e onze: 25 

a) elaboração do regulamento do Curso sobre Estágio Supervisionado e 26 



Atividades Acadêmicas Complementares, até o dia e vinte e um do mês do 27 

presente mês, com a deliberação do colegiado; b) indicativo de que, até 28 

cinquenta por cento da carga horária do Estágio poder ser em Iniciação 29 

Científica, Monitoria e Extensão, devendo essa informação estar prevista no 30 

Projeto Pedagógico do Curso, o que requer alteração no PPC, conforme 31 

observação do Prof. Saulo; c) a Comissão de Estágio do Curso dará a 32 

equivalência; d) discutir no Colegiado o processo de equivalência (quais os 33 

critérios serão utilizados, como aceitar, se o aluno cumpriu ou não mediante 34 

documentação); e) definir quantas horas de monitoria, de participação em 35 

atividades da Empresa Júnior e iniciação científica geram horas de Estágio; f) 36 

reingresso – no máximo cinco anos (proceder da mesma forma para 37 

equivalência de disciplina); g) ajustes no PPC devem ser realizados no 38 

Colegiado e devem ser mais dinâmicos; h) a Universidade Federal Rural do Rio 39 

de Janeiro foi selecionada para participar do Programa Ciência sem Fronteiras. 40 

Ainda com a palavra, o professor sugeriu que fosse designada uma comissão 41 

para discutir os itens (a) e (c), a professora BIANCCA CASTRO, intervindo, 42 

sugeriu que fosse designada não apenas uma comissão, mas três comissões: 43 

uma para cada assunto. O Colegiado aceitou a sugestão por unanimidade. 44 

Retomando a palavra, a professora BIANCCA CASTRO parabenizou o trabalho 45 

dos professores SAULO OLIVEIRA, BEATRIZ VILLARDI, e dos demais 46 

criadores do Curso de Graduação em Administração Pública desta 47 

Universidade e expressou que sente falta de não ter, na grade do curso, a 48 

disciplina Teoria Política, no uso da palavra, sugeriu que o Colegiado discuta, 49 

num outro momento, sobre a importância de ter essa disciplina na grade do  50 

Curso e acrescentou que, no seu entender, a referida disciplina  deve fazer  51 

parte da formação acadêmica do Administrador Público. A professora BEATRIZ 52 

VILLARDI, alertou que é preciso ter consciência de que fazer alterações na 53 

matriz do curso significará fazer substituição de disciplina, intervindo, a 54 

professora MARIA GRACINDA destacou que há disciplinas que têm nomes 55 

diferentes, mas conteúdos muito parecidos. Encerradas as discussões acerca 56 

da grade do curso, o senhor presidente, mediante oferta voluntária dos 57 

membros presentes na reunião, iniciou a formação das três seguintes 58 

comissões: a) COMISSÃO DE REGULAMENTO DE ESTÁGIO CURRICULAR 59 

SUPERVISIONADO e ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES, 60 



composta pelos professores SAULO BARBARÁ DE OLIVEIRA, DEISE LUCE 61 

DE SOUZA MARQUES, BRENO DE PAULA ANDRADE CRUZ; b) COMISSÃO 62 

DE REGULAMENTO DO CURSO: composta pelos professores BRENO  DE  63 

PAULA ANDRADE CRUZ, HELOÍSA GUIMARÃES PEIXOTO NOGUEIRA; c) 64 

COMISSÃO DE REVISÃO DA MATRIZ CURRICULAR: composta pelas 65 

professoras BIANCCA SCARPELINE DE CASTRO, MARIA GRACINDA 66 

CARVALHO TEIXEIRA e  BEATRIZ  QUIROZ VILLARDI.  O senhor presidente 67 

solicitou à secretária ANA ARCANJO, que enviasse, por e-mail, o Projeto 68 

Pedagógico do Curso de Graduação em Administração Pública aos membros 69 

do Colegiado e continuando os trabalhos realizou a alocação dos professores 70 

para as disciplinas do quarto e quinto períodos, bem como informou que, 71 

posteriormente, irá fornecer uma grade a cada um dos professores a fim de 72 

que indiquem as disciplinas com que mais se identificam. Em assuntos gerais, 73 

a professora BEATRIZ VILLARDI sugeriu que seja feito o pedido de um micro 74 

ônibus para garantir a presença dos alunos nos próximos eventos ENEAP e a 75 

professora BIANCCA CASTRO considerou muito importante a sugestão da 76 

professora BEATRIZ VILLARDI. Prosseguindo, a professora  informou sobre a 77 

oportunidade de participação dos alunos no Programa Petrobrás e se 78 

comprometeu em enviar, por e-mail, o edital do programa para  os membros do 79 

presente colegiado. Nada mais havendo a tratar, o presidente SAULO 80 

OLIVEIRA após informar sobre a necessidade de criar Monitoria para algumas 81 

disciplinas, sugeriu que fosse feito um levantamento sobre as disciplinas 82 

necessárias, junto aos discentes do curso, devendo o assunto ser discutido 83 

oportunamente; a seguir encerrou a reunião ás quinze horas e quarenta 84 

minutos. Eu, Ana Arcanjo, lavrei a presente ata que será assinada por todos os 85 

presentes. 86 

Presidente 

Secretária 

 


