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Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e treze, às dez horas e 1 

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

Humanas e Sociais, o Colegiado do Curso de Graduação em Administração 3 

Pública com a presença dos seguintes professores: SAULO BARBARÁ DE 4 

OLIVEIRA, MARCOS ANTÔNIO DA SILVA BATISTA, DEISE LUCE DE 5 

SOUZA MARQUES, CÉSAR QUINTÃO FRÓES, BEATRIZ QUIROZ VILLARDI, 6 

BIANCCA SCARPELINE DE CASTRO, GUSTAVO COSTA DE SOUZA, 7 

BRENO DE PAULA ANDRADE CRUZ e dos discentes: ALEXANDRE 8 

PEREIRA DOS SANTOS (matrícula 201045502-7), ADEMIR SILVA 9 

CARMINATTI JÚNIOR (matrícula 201245501-6) e FELIPE DA SILVA 10 

TEIXEIRA (matrícula 201245511-1), sob a presidência do primeiro. O senhor 11 

presidente relatou sua experiência no cargo de coordenador do Curso de 12 

Graduação em Administração Pública e expressou que foi uma experiência 13 

gratificante na qual liderou a elaboração de todos os regulamentos do referido 14 

curso. Afirmou ainda, que auxiliou na elaboração do Projeto Pedagógico do 15 

Curso de Graduação em Administração Pública de todos os Programas 16 

Analíticos e das suas Bibliografias. Prosseguindo, o senhor presidente informou 17 

que o pedido dos livros necessários ao Curso de Graduação em Administração 18 

Pública já foi realizado para a biblioteca da Universidade. Na sequência, o 19 

senhor presidente informou que a Matriz Curricular já está no sistema da 20 

UFRRJ e que as comissões exigidas pelo Ministério da Educação estão 21 

formadas. Em seguida, o senhor presidente se posicionou favorável à nova 22 

coordenação e à proposta de melhorar ainda mais o Curso de Graduação em 23 

Administração Pública. Afirmou que deixa como herança a estruturação do 24 

referido curso. Na sequência, o senhor presidente agradeceu a todos pela 25 



colaboração. Os professores BRENO DE PAULA ANDRADE CRUZ, BEATRIZ 26 

QUIROZ VILLARDI, CÉSAR QUINTÃO FRÓES parabenizaram o trabalho do 27 

professor SAULO BARBARÁ DE OLIVEIRA e os professores BIANCCA 28 

SCARPELINE DE CASTRO e GUSTAVO COSTA DE SOUZA, além de 29 

parabenizar, agradeceram ao professor SAULO BARBARÁ DE OLIVEIRA por 30 

deixar a Coordenação do Curso de Graduação em Administração Pública 31 

totalmente organizada. Continuando os trabalhos, o senhor presidente 32 

entregou a ata da reunião anterior que logo foi lida e assinada por todos os 33 

presentes. Passou-se para o segundo ponto da pauta: A solicitação da 34 

professora HELOISA GUIMARÃES PEIXOTO NOGUEIRA - que participa da 35 

comissão de Avaliação de Aproveitamento das disciplinas cursadas em outras 36 

Instituições de Ensino Superior e da Comissão de Supervisão das Atividades 37 

Acadêmicas Complementares -, de se desligar do ambiente de coordenação do 38 

Curso de Graduação em administração Pública. Com a palavra, o professor 39 

MARCOS ANTÔNIO DA SILVA BATISTA esclareceu que a comissão de 40 

equivalência de disciplinas não tem razão de existir visto que o Estatuto e 41 

Regimento da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro deixa essa missão 42 

a cargo das coordenações. Diante do exposto, com a aprovação unânime 43 

deste colegiado, foi extinta a comissão de equivalência de disciplina 44 

(Comissão de Avaliação de Aproveitamento de Disciplinas cursadas em 45 

outras Instituições Ensino Superior). A comissão de Avaliação das 46 

Atividades Acadêmicas Complementares, com aprovação unânime deste 47 

colegiado, foi assumida pelo professor BRENO DE PAULA ANDRADE CRUZ 48 

que atuará juntamente com a professora MARIA GRACINDA CARVALHO 49 

TEIXEIRA. Passou-se para o terceiro ponto da pauta em que o professor 50 

BRENO DE PAULA ANDRADE CRUZ apresentou o Regulamento do Curso de 51 

Graduação em Administração Pública e se propôs a excluir todos os nomes 52 

das disciplinas do referido Regulamento para que não seja necessário mudá-lo 53 

sempre que houver alteração na Matriz Curricular. No que se refere à 54 

transferência de estudantes, ficou determinado que o Regulamento do Curso 55 

de Graduação em Administração Pública deve seguir o que foi regulamentado 56 

pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE). Em adição, por 57 

unanimidade, foi definido que as regras do Regulamento do curso sobre a 58 

avaliação devem respeitar a Deliberação nº 128 do Conselho de Ensino, 59 



Pesquisa e Extensão (CEPE). Iniciou-se a discussão sobre a possibilidade do 60 

aluno reprovado por falta realizar a prova optativa e verificou-se que não é 61 

possível estabelecer uma proibição desta realização visto que é necessário 62 

seguir o regulamento superior (CEPE). Foi aprovado por unanimidade o 63 

Regulamento do Curso de Graduação em Administração Pública. O quarto 64 

ponto (Apresentação da proposta de atualização da Matriz Curricular do Curso 65 

de Graduação em Administração Pública) foi retirado de pauta. Ficou definido 66 

que será necessária uma reunião específica para discutir a proposta a ser 67 

apresentada. Quanto ao quinto ponto (definição de critérios indicadores para a 68 

autoavaliação do curso), foi definido que o Núcleo Docente Estruturante vai 69 

trazer uma proposta sobre o tema para o colegiado. Com a palavra, o professor 70 

BRENO DE PAULA ANDRADE CRUZ sugeriu que os seminários de sua 71 

disciplina sejam apresentados na Semana de Integração. Prosseguindo, o 72 

professor apresentou o site admpublica.com.br e falou que é importante que 73 

todos o acessem. Intervindo, o professor GUSTAVO COSTA DE SOUZA 74 

sugeriu que essa seja a página oficial do curso e que seja disponibilizada no 75 

provedor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O estudante 76 

ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS (matrícula 201045502-7) explicou a 77 

todos como foi definida a programação da Semana de Integração e expôs o 78 

andamento dos trabalhos realizados para esse fim. O professor CÉSAR 79 

QUINTÃO FRÓES expressou que a criação da Empresa Júnior pode impactar 80 

negativamente no desenvolvimento e no desempenho dos alunos. O professor 81 

GUSTAVO COSTA DE SOUZA se pronunciou destacando a importância da 82 

orientação dos alunos que estão atuando na Empresa Júnior. Em seguida, 83 

defendeu a formação Empresa Júnior e apontou a importância da desta em sua 84 

formação. Prosseguindo, defendeu a importância de os alunos procurarem os 85 

professores na orientação dos projetos. Com a palavra, a professora BEATRIZ 86 

QUIROZ VILLARDI sugeriu que a coordenação do Curso de Graduação em 87 

Administração Pública e os professores envolvidos coloquem as 88 

atividades de orientação da Empresa Júnior em seus currículos. Em 89 

seguida, o discente ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS (matrícula 90 

201045502-7) informou que fará as modificações na programação da Semana 91 

de Integração e enviará, por e-mail, aos professores. No oitavo ponto, a 92 

professora BIANCCA SCARPELINE DE CASTRO explicou que não será 93 



necessário manter as disciplinas Trabalho de Conclusão de Curso I e Trabalho 94 

de Conclusão de Curso II ministrada por apenas 01 (um) professor e que será 95 

aberta uma turma por professor orientador. Logo após, o professor GUSTAVO 96 

COSTA DE SOUZA afirmou que em todos os semestres deverá ser aberta a 97 

disciplina Estágio Curricular Obrigatório para os alunos que tenham interesse 98 

em antecipá-lo. Com a palavra, o professor BRENO DE PAULA ANDRADE 99 

CRUZ informou que a discente EVELYNE CUNHA LIMA SCHULTZ (matrícula 100 

201045512-4) firmou um convênio com a CASA DA MOEDA e conseguiu cinco 101 

vagas de estágio para os alunos desta Universidade. Na sequencia, a 102 

professora BEATRIZ QUIROZ VILLARDI informou sobre a abertura do 103 

mestrado profissional e como se dá o cadastro de novos professores. O décimo 104 

ponto (Proposta de calendário para o Trabalho de Conclusão de Curso da 105 

turma do sétimo período) foi retirado de pauta pelo professor GUSTAVO 106 

COSTA DE SOUZA. Com a palavra, a professora BIANCCA SCARPELINE DE 107 

CASTRO defendeu o apoio deste colegiado à compra de passagem do 108 

discente ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS (matrícula 201045502-7) para 109 

sua ida a Portugal. Intervindo, a professora BEATRIZ QUIROZ VILLARDI 110 

concordou com o apoio. Prosseguindo, O professor GUSTAVO COSTA DE 111 

SOUZA sugeriu que o colegiado não apoiasse mais as inscrições dos alunos 112 

no programa de bolsas do banco Santander dado o baixo valor destinado aos 113 

alunos. Em seguida, a professora BIANCCA SCARPELINE DE CASTRO 114 

propôs que seja escrita uma carta de repúdio ao referido programa e que seja 115 

dado apoio à solicitação do estudante ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS 116 

(matrícula 201045502-7). A professora BEATRIZ QUIROZ VILLARDI sugeriu 117 

que a carta de repúdio seja encaminhada ao Banco Santander antes de 118 

apresentar o documento de repúdio para a sociedade. Logo após, o professor 119 

GUSTAVO COSTA DE SOUZA propôs que a carta de repúdio ao programa de 120 

bolsas do banco Santander seja entregue pela Universidade. Nada mais 121 

havendo a tratar, às 13 horas, o senhor presidente agradeceu a presença de 122 

todos e encerrou a reunião. Esta ata, depois de lida e aprovada, será assinada 123 

por todos os presentes. 124 


