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Coordenação do Curso de Graduação em Administração Pública

ATA  DA  17ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO
COLEGIADO  DO  CURSO  DE  GRADUAÇÃO
EM  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  DA
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO
DE  JANEIRO,  REALIZADA  NO  DIA  14 DE
ABRIL DE 2015.

Aos 14 dias do mês de abril de dois mil e quinze, às quinze horas e dezessete
minutos, reuniu-se no auditório Paulo Freire, no Instituto de Ciências Humanas
e Sociais, o Colegiado do Curso de Graduação em Administração Pública com
a presença dos seguintes professores: BIANCCA SCARPELINE DE CASTRO,
ALEXANDRE  PINTO  MENDES,  RONALDO  RAASCH,  ROSA  AMELITA  SÁ
MENEZES  DA  MOTTA,  PAULO  RICARDO  DA  COSTA  REIS,  CÉSAR
QUINTÃO  FRÓES,  VINÍCIUS  FERREIRA  BAPTISTA,  RUBIA  CRISTINA
WEGNER  e  MARCOS  FERREIRA;  da  técnica  em  assuntos  educacionais
AUREA LUNGA CARVALHO;  dos representantes discentes: ADEMIR SILVA
CARMINATTI  JUNIOR  (Matrícula  20124555016),  DAYANA  PEREIRA  DO
NASCIMENTO (MATRÍCULA 2012455113),  MARCELO SOARES ANTUNES
(MATRÍCULA  2012455245),  NATHÁLIA  CÂNDIDO  DA  SILVA  (MATRÍCULA
2012455288),  BLENDA  LORRANY  VIEIRA  MOURA  (MATRÍCULA
2013455028),  DEVERSON WULPI FRAGA  (MATRÍCULA  2013455109);  da
técnico-administrativa ANA CLÁUDIA ARCANJO  e da bolsista de apoio técnico
MARIA LÚCIA VIZEU PENIDO (MATRÍCULA 2014455293), sob a presidência
da  primeira.  Iniciando  os  trabalhos,  a  presidente  passou  a  palavra  para  a
técnica  em  assuntos  educacionais,  AREA  LUNGA,  e  esta  fez  importantes
esclarecimentos sobre o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
(Enade).  Explicou  que  se  trata  de  um  exame  obrigatório  que  ocorre
anualmente em diferentes cursos. Ressaltou que os alunos ingressantes são,
necessariamente, inscritos, mas  somente os concluintes realizam a prova
do Enade.  Prosseguindo,  AUREA LUNGA, sugeriu  que seja  realizada uma
sensibilização no corpo docente e discente sobre a importância da realização
do  referido  exame.  Explicou  também  que  devido  às  Diretrizes  Nacionais
Curriculares da Graduação em Administração Pública ser muito recentes, ainda
não foi definido se a prova do Enade terá conteúdos específicos da área. Em
seguida, esclareceu as dúvidas dos professores e enfatizou que, no momento,
os alunos concluintes são aqueles que, no ato da inscrição no Enade, tenham
entre 80% e 100% (oitenta e cem por cento) de integralização. Afirmou que
cabe aos coordenadores de curso  realizar  as  inscrições  online dos  alunos.
Salientou também que é importante que os professores observem o prazo para
o lançamento das notas finais, estabelecido no calendário acadêmico, para que
não  prejudiquem  a  inscrição  dos  alunos  no  Enade.  Em  seguida,  AUREA
LUNGA falou sobre o boicote ao Enade praticado por alguns alunos e que isso
poderia prejudicar a nota geral do curso. Explicou, por último, que quando o
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aluno não tem um bom desempenho no referido exame, o Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas – INEP forma uma comissão para fazer a visita in loco ao
curso de graduação, podendo inclusive suspendê-lo temporariamente até que
tenha  condições  de  receber  novos  alunos.  Após  AUREA  LUNGA  ter
esclarecido  todas  as  dúvidas  apresentadas  pelos  professores,  a  senhora
presidente agradeceu sua presença e colaboração. Logo após, passou para o
segundo ponto da Pauta: apresentação do professor PAULO RICARDO DA
COSTA REIS.  A senhora presidente apresentou a todos o novo professor do
Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis que atuará no curso e
deu-lhe  as  boas-vindas.  Prosseguindo,  a  presidente  passou para  o  terceiro
ponto da pauta:  votação dos novos membros do Colegiado do Curso de
Graduação em Administração Pública.  A  presidente  informou que alguns
membros estão com seus mandatos vencidos e sugeriu os seguintes nomes
como  titulares docentes:  BRENO  CRUZ,  BIANCCA  CASTRO,  RONALDO
RAASCH,  PAULO  REIS,  MARCOS  FERREIRA,  ROSA  MOTTA,  VINÍCIUS
FERREIRA  e  como  suplentes: MARIA  GRACINDA,  BEATRIZ  VILLARDI,
MARCOS BATISTA,  MARCO SOUZA, EDIVAL DAN, CESAR FRÉS e mais
outro  docente  que  será  definido  na  próxima  reunião  do  Departamento  de
Ciências  Administrativas  e  Contábeis,  todos  para  o  mandato  de  dois  anos.
Após  votação,  a  proposta  foi  aprovada  por  unanimidade.  Em  seguida,  a
presidente  passou  a  palavra  para  os  representantes  discentes  que,  após
discussão,  propuseram  os  seguintes  nomes  para  representá-los  neste
colegiado, para o mandato de dois anos, como titulares: MARIA LÚCIA VIZEU
PENIDO, MARCELO SOARES ANTUNES, NATHÁLIA CANDIDO DA SILVA,
DEVERSON WULPI FRAGA  e  como  suplentes:  DAYANA  PEREIRA  DO
NASCIMENTO, ADEMIR SILVA CARMINATTI JUNIOR e BLENDA LORANY
VIEIRA MOURA. A proposta foi  aprovada por  unanimidade.  Em seguida,  a
senhora presidente passou para o quarto ponto da pauta:  Regulamento do
Estágio  Curricular  Supervisionado  Obrigatório  do Curso de Graduação
em Administração Pública.  Continuando os trabalhos, a senhora presidente
informou que o referido regulamento deve observar a Lei federal que dispõe
sobre estágio de estudantes (Lei 11788/2008) e que, por esse motivo, não tem
como o aluno que trabalha ser liberado do Estágio Obrigatório e não tem como
o bolsista de apoio técnico aproveitar as horas trabalhadas, enquanto bolsista,
para o Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório. Entretanto, essas horas
podem  ser  aproveitadas  para  o  cômputo  das  Atividades  Acadêmicas
Complementares. Logo após a senhora presidente esclareceu que, de acordo
com as informações transmitidas pela Divisão de Estágio - (DEST), os alunos
só podem fazer Estágio Obrigatório nas dependências desta Universidade se
este for  voluntário  (sem remuneração).  Prosseguindo,  a  senhora  presidente
destacou que o Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso de
Graduação  em  Administração  Pública  possui  carga  horária  de 330h
(trezentas e trinta horas)  e que, de acordo com a pesquisa realizada pelo
professor  MARCOS  FERREIRA,  estas  só  podem  ser  reduzidas  em  duas
situações: a) poderá ser reduzida 50% (cinqüenta por cento) da carga horária
total do referido estágio, do aluno que faz atividade de iniciação científica ou
atividade de pesquisa e extensão e b) o aluno que trabalha na administração
pública pode ter reduzida 25% da carga horária total do Estágio Obrigatório.
Com a palavra, o professor MARCOS FERREIRA relatou o resultado de sua
pesquisa  realizada  em  04  (quatro)  universidades  públicas  em  diferentes
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estados  brasileiros  que  oferecem  o  Curso  Graduação  em  Administração
Pública. Essa pesquisa tinha o objetivo de saber: como é organizado o Estágio
Obrigatório,  sua  remuneração  e  orientação.  Prosseguindo,  o  professor
enfatizou que é importante pensar se o Curso de Graduação em Administração
Pública  vai  passar  a  considerar  o  estágio  remunerado  como  Estágio
Obrigatório.  Intervindo,  a  senhora  presidente  esclareceu  que,  nesta
Universidade, o que diferencia o estágio Obrigatório do não Obrigatório é a
entrega da documentação à Divisão de Estágio - (DEST) e não a remuneração.
Afirmou também que o Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso
de Graduação em Administração Pública está vinculado à disciplina Tutoria de
Estágio  Curricular  Supervisionado que,  na  prática,  se  resume à entrega do
relatório  final  do Estágio ao professor  responsável  por essa disciplina.  Em
seguida, a senhora presidente sugeriu que este Colegiado deliberasse sobre
duas  questões,  a  saber:  1) transformar  a  disciplina  Estágio  Curricular
Supervisionado  Obrigatório  e  a  disciplina  Tutoria  de  Estágio  Curricular
Supervisionado  em  uma  única  disciplina.  Nesse  caso,  a  entrega  dos
documentos e do relatório final do Estágio Obrigatório seria competência do
professor responsável por tal disciplina e que esse professor também assumiria
o papel de orientador de estágio, sem carga horária na Matriz Curricular; 2)
manter a  disciplina Tutoria de Estágio Curricular Supervisionado, porém com
carga  horária  na  Matriz  Curricular  cabendo  ao  professor  acompanhar  o
desenvolvimento do aluno durante o  referido estágio. Foi aberta a discussão e
a senhora presidente enfatizou que o colegiado deve decidir se é possível que
cada aluno escolha seu orientador de estágio ou se todos os estagiários terão
um único orientador, que será o professor da disciplina de acompanhamento
acadêmico  do  estágio.  Após  ampla  discussão,  o  colegiado  aprovou,  por
unanimidade que os alunos irão escolher livremente seus orientadores,
ao término do quinto período, e que caberá ao professor orientador por meio da
disciplina  Estágio  Curricular  Supervisionado  Obrigatório,  não  mais
vinculada à disciplina Tutoria de Estágio Curricular Supervisionado (que
deve ser retirada da nova matriz do curso), orientar o aluno no processo de
realização de estágio, do relatório final e controlar a entrega da documentação
referente  ao  Estágio  Curricular  Supervisionado  Obrigatório,  tanto  à
coordenação  do  Curso  de  Graduação  em Administração  Pública,  quanto  à
Divisão  de  Estágio.  Já  a Comissão  de  Estágio  deve  colaborar  com  a
coordenação do curso, revendo e atualizando os regulamentos do estágio e
providenciando  novos  convênios  para  os  alunos  realizarem  o  Estágio
Obrigatório.  Continuando os trabalhos, a senhora presidente passou para o
quinto ponto da pauta, a saber:  Planejamento para discussão do Projeto
Político Pedagógico. A senhora presidente informou que foi feito um esboço
do  Projeto  Político  Pedagógico  o  qual  contou  com  a  contribuição  dos
professores  BRENO CRUZ,  ROSA MOTTA e  sua  própria.  Em seguida,  se
comprometeu de encaminhar o referido esboço aos membros deste colegiado
para que leiam e façam suas contribuições. Contudo, a presidente alertou que
se faz necessário definir a nova Matriz Curricular do Curso de Graduação em
Administração Pública para então finalizar  o Projeto Político Pedagógico do
Curso. Em seguida, a senhora presidente passou para o sexto ponto da pauta:
Planejamento  Para  a  Discussão  da  Nova  Matriz  Curricular.  A  senhora
presidente falou da importância e da necessidade de fazer a revisão da Matriz
Curricular  do  Curso  de  Graduação  em  Administração  Pública  e  de  criar
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disciplinas específicas do campo de públicas e solicitou aos professores que
pensassem  em  disciplinas  específicas  para  o  Curso  de  Graduação  em
Administração Pública e nas disciplinas existentes que poderiam ser excluídas
da  Matriz  Curricular.  Em  assuntos  gerais,  a  senhora  presidente  falou  aos
professores sobre a possibilidade de comprar novos livros para o Curso de
Graduação em Administração Pública e que a secretária da coordenação, ANA
ARCANJO,  solicitou,  por  email,  aos  professores  fixos  do  curso  que
encaminhem à coordenação, até o dia 05 de maio, a relação de livros que
consideram importantes para suas disciplinas e que precisam ser comprados.
Prosseguindo,  salientou  que  não  há  garantia  da  compra,  mas  sim  da
solicitação  desta.  Prosseguindo,  a  senhora  presidente  informou  serão
realizadas  palestras  de  Políticas  Públicas  nas  aulas  da  professora  MARIA
GRACINDA CARVALHO TEIXEIRA nos dias 18 e 22 de maio e que o próximo
Ciclo  de  Debates  Políticas  Públicas  será  realizado no  dia  27  com o tema:
“Políticas Públicas para agricultura familiar: um olhar sobre a abordagem
territorial”. Nada mais havendo a tratar,  a senhora presidente agradeceu a
presença  de  todos  e  encerrou  a  reunião  às  dezessete  horas  e  dezesseis
minutos. Esta ata foi lavrada por ANA CLÁUDIA ARCANJO e, após leitura, será
assinada por todos os presentes.
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