
 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas  

Coordenação do Curso de Graduação em Administração Pública 
 

ATA DA 12ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, DO DIA 

02 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e treze, às treze 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: GUSTAVO COSTA DE SOUZA, 4 

MARCOS ANTONIO DA SILVA BATISTA, MARIA GRACINDA CARVALHO 5 

TEIXEIRA, CÉSAR QUINTÃO FRÓES, BRENO DE PAULA ANDRADE CRUZ 6 

e BEATRIZ QUIROZ VILLARDI. Estiveram presentes os estudantes FELIPE 7 

DA SILVA TEIXEIRA e DAYANA PEREIRA DO NASCIMENTO . Iniciando os 8 

trabalhos, o Coordenador do curso abriu a Reunião sob a sua presidência, 9 

submetendo inicialmente a ata da reunião anterior para a aprovação do 10 

Colegiado, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Prosseguindo, foi 11 

escolhida a professora MARIA GRACINDA CARVALHO TEIXEIRA para 12 

registrar a reunião em Ata. A seguir, o Coordenador leu a pauta passando para 13 

o PONTO DE PAUTA Nº 1, MANUAL DO TCC. O assunto foi amplamente 14 

discutido, lembrando-se que uma Comissão havia sido instituída para elaborar 15 

o Regulamento de TCC, mas que o Manual de TCC havia ficado pendente, 16 

visto que não há na instituição um Manual que oriente os TCCs para a Área 17 

das Ciências Sociais, pois o que existe na instituição é pertinente a outras 18 

áreas do conhecimento como Ciências Exatas e Naturais cuja metodologia não 19 

é adequada à área de Ciências Sociais, assim como a estrutura de 20 

desenvolvimento do estudo. Após discussão entre todos sobre a melhor forma 21 

de resolver essa pendência, foi sugerido pelo prof. GUSTAVO COSTA DE 22 

SOUZA e acordado entre todos que se utilizasse o modelo de Dissertações e 23 

Teses existente na instituição, mas que se fizesse uma adaptação para a área 24 

de Ciências Sociais e com as exigências apropriadas ao nível de graduação. 25 



Os professores BRENO DE PAULA ANDRADE CRUZ, MARIA GRACINDA 26 

CARVALHO TEIXEIRA e BEATRIZ QUIROZ VILLARDI fizeram várias 27 

sugestões chegando-se ao seguinte consenso de tópicos que devem compor a 28 

estrutura do TCC do Curso de Administração Pública: 1. Introdução, contendo: 29 

1.1 Contexto, 1.2 Objetivos, 1.3 O Problema de Pesquisa; 2. Justificativa; 3. 30 

Fundamentação Teórica; 4. Metodologia, contendo: 4.1 Tipo de pesquisa; 4.2 31 

Métodos e Instrumentos de Coleta de dados e de Análise dos dados; 5. 32 

Conclusões, contendo: 5.1 Implicações Teóricas e Práticas do Estudo; 5.2 33 

Limitações do Método e 5.3 Recomendações para futuras pesquisas. 6. 34 

Referências.  Todos estando de acordo passou-se para o PONTO DE PAUTA 35 

Nº 2, REVISÃO DA MATRIZ CURRICULAR, lembrando-se que a presidente 36 

da Comissão designada para realizar a Revisão da Matriz Curricular, formada 37 

pelos professores: BIANCCA SCARPELINE DE CASTRO (presidente da 38 

comissão), MARIA GRACINDA CARVALHO TEIXEIRA, CÉSAR QUINTÃO 39 

FRÓES e BEATRIZ QUIROZ VILLARDI, assim como o discente FELIPE 40 

TEIXEIRA já encaminhou para o Colegiado o Relatório final sendo agora 41 

necessário discutir com os membros do NDE e do colegiado para verificar o 42 

que será aprovado e o que será ignorado, deliberando-se que a Comissão 43 

apresente e elucide as mudanças propostas em reunião extraordinária a ser 44 

realizada em 17/01/2013. Profa. MARIA GRACINDA resgatou que o objetivo 45 

desta Comissão foi, além de analisar a Matriz Curricular do Curso de 46 

Graduação em Administração Pública, buscar o seu alinhamento com a 47 

natureza de um curso em administração pública, ressaltando a professora que, 48 

a Matriz que deu origem ao curso tinha um perfil mais apropriado a um curso 49 

de Administração de Empresas e que, portanto esse alinhamento foi um dos 50 

principais objetivos desta Comissão. Dando continuidade, abordou-se o 51 

PONTO DE PAUTA Nº 3, VISITA DO MEC, comentando o Coordenador que 52 

ainda não se tem uma data precisa sobre esta visita que está prevista para o 53 

primeiro semestre de 2014 e que ainda há uma pendência relacionada à 54 

biblioteca da instituição. O Coordenador lembrou sobre a entrega na secretaria 55 

do curso dos documentos comprovatórios do CV Lattes atualizado dos 56 

professores para aqueles que ainda não o fizeram. Deliberou-se seguir para o 57 

PONTO DE PAUTA Nº 6, PROJETO DE EXTENSÃO, EDITAL 03/2013 58 

PROEXT. Explicou o Prof. GUSTAVO COSTA DE SOUZA sobre o objetivo do 59 



Projeto que contempla atividades junto às escolas do entorno de Seropédica 60 

pelo meio de visitas nas quais palestras serão proferidas e informações serão 61 

divulgadas sobre o Curso de Graduação em Administração Pública. Esclareceu 62 

ainda que o projeto envolve alunos bolsistas que deverão apoiar a organização 63 

das visitas e professores do Curso de Administração Pública que deverão 64 

interagir com as escolas, estando prevista em média 1 visita por semana com a 65 

participação de um aluno, um professor e um bolsista, além da Empresa Junior.  66 

Encerrando-se esse assunto passou-se para o PONTO DE PAUTA Nº 7, 67 

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE 2014. O presidente da Reunião 68 

informou sobre o Planejamento de 2014 que o diretor do ICSA pretende 69 

realizar e que o referido diretor havia encaminhado um modelo de 70 

planejamento proposto que requer informações detalhadas sobre os 71 

departamentos, os cursos e a atuação dos professores que estão vinculados 72 

ao ICSA. O prof. GUSTAVO COSTA DE SOUZA sugeriu que o Curso de 73 

Administração Pública deveria apoiar essa iniciativa do diretor do ICSA, 74 

solicitando a colaboração de todos os presentes, informando que enviaria ao 75 

Colegiado o modelo encaminhado pelo diretor do ICSA para que cada 76 

professor preenchesse as informações solicitadas. O Prof. BRENO DE PAULA 77 

ANDRADE CRUZ comentou que deveria se discutir sobre a identidade do 78 

Curso e que era necessário que o Coordenador do Curso de Adm. Pública 79 

preenchesse a parte que diz respeito ao Curso para depois encaminhar para os 80 

professores, ao que todos concordaram. O prof. GUSTAVO ficou então de 81 

enviar o modelo de planejamento antes do término do período letivo de 2013. 82 

Ainda com a discussão sobre planejamento, o prof. GUSTAVO COSTA DE 83 

SOUZA enfatizou a necessidade de incluir no Planejamento uma maior sinergia 84 

entre as disciplinas optativas oferecidas para as turmas dos últimos períodos 85 

do Curso e as atividades de pós-graduação, tendo em vista os dois mestrados 86 

em Administração atualmente existentes na Instituição. Pediu a palavra o Prof. 87 

MARCOS ANTONIO DA SILVA BATISTA, esclarecendo que em reunião do 88 

CONSUNI, o Planejamento proposto pelo diretor do ICSA, prof. MARCO 89 

SOUZA, não foi plenamente acatado, e que por isso ele aconselhava que o 90 

prof. GUSTAVO COSTA DE SOUZA verificasse possíveis mudanças nesse 91 

planejamento antes do envio para o seu preenchimento. Continuando a 92 

sessão, o presidente sugeriu que os professores apresentassem no dia da 93 



próxima reunião, 29/01 propostas de como promover a sinergia acima 94 

discutida. O presidente passou para PONTO DE PAUTA Nº 8, SITUAÇÃO DA 95 

CANTINA DO ICHS/ICSA/IE tendo sido sugerida a necessidade de 96 

acompanhamento do processo licitatório no sentido de melhor controle da 97 

qualidade e condições de funcionamento da cantina. A seguir, passou-se para 98 

o PONTO DE PAUTA Nº 9, PESOS PARA AS ÁREAS DO ENEM em função, 99 

principalmente, do perfil do aluno de administração que a UFRRJ tem atraído. 100 

A preocupação principal que o Colegiado manifestou foi com a pontuação 101 

mínima estipulada pela Instituição que se julgou baixa e com a qualidade da 102 

redação (conhecimento da língua portuguesa e escrita). O discente FELIPE 103 

TEIXEIRA comentou que a sua preocupação é com o perfil do aluno que acaba 104 

entrando no curso de Administração da UFRRJ quando não reúne pontos para 105 

entrar em outros cursos que exigem pontuação mais alta. Sugeriu que o curso 106 

buscasse informações junto a outras universidades como a UFRJ para que se 107 

estudem mudanças das notas de corte junto ao Enem que venham melhorar o 108 

perfil do aluno para ingressar no curso de adm. pública da UFRRJ. O 109 

Colegiado discutiu e apoiou a preocupação do discente e deliberou que se 110 

formaria uma Comissão para estudar essa situação e possiblidades de 111 

mudança. A Comissão foi formada pelo discente FELIPE TEIXEIRA e dos 112 

professores CÉSAR QUINTÃO FRÓES e GUSTAVO COSTA DE SOUZA, 113 

ficando o último como presidente da Comissão.  Retomando o PONTO DE 114 

PAUTA Nº 4, REPUBLICANA EMPRESA JÚNIOR, comentando-se que o 115 

projeto da Empresa Júnior vem sendo apoiado pelos professores GUSTAVO 116 

DE SOUZA E BIANCCA SCARPELINE DE CASTRO e que o projeto encontra 117 

dificuldade para conseguir um local apropriado para a empresa e que os alunos 118 

faziam um pedido para resolver a situação do local. O pleito dos alunos já é de 119 

conhecimento e tem o apoio da direção do ICSA, no entanto são notórias as 120 

restrições infra-estruturais da universidade, que se prepara para atingir no 121 

primeiro período de 2014 o pico de demanda devido à expansão promovida 122 

pelo REUNI. Passando-se para o PONTO DE PAUTA Nº 10, CRITÉRIOS 123 

PARA CREDENCIAMENTO DE NOVOS PROFESSORES PARA ATUAREM 124 

NO MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO E ESTRATÉGIA, a profa. 125 

BEATRIZ QUIROZ VILLARDI lembrou que nesse mestrado professores 126 

mestres podem atuar como pesquisadores. A profa. MARIA GRACINDA 127 



CARVALHO TEIXEIRA informou que o mesmo não procede no caso do 128 

Mestrado Acadêmico em Administração, pois a Capes exige que o professor do 129 

curso possua o doutorado, informando que a primeira turma do Mestrado 130 

Acadêmico abrirá em março/2014. O discente FELIPE TEIXEIRA comentou 131 

que era necessário haver maior articulação entre o Curso de Adm. Pública e as 132 

atividades desses mestrados, de modo que os alunos pudessem conhecer os 133 

mestrados. A prof. MARIA GRACINDA CARVALHO TEIXEIRA sugeriu que 134 

uma possibilidade de promover uma primeira aproximação de curto prazo 135 

poderia ser convidando as turmas dos últimos períodos para assistirem as 136 

aulas inaugurais de 2014 tanto do Mestrado em Gestão e Estratégia quanto do 137 

Mestrado Acadêmico em Administração, o que pareceu ter uma boa aceitação 138 

de todos quanto a essa sugestão de aproximação. Nada mais havendo a tratar, 139 

o presidente deu por encerrada a reunião às quatorze horas e quarenta e cinco 140 

minutos. Eu MARIA GRACINDA CARVALHO TEIXEIRA lavrei a presente ata, 141 

que dato e assino bem como todos os demais presentes.  142 


