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Instituto de Ciências Sociais Aplicadas

Coordenação do Curso de Graduação em Administração Pública

ATA  DA  18ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO
COLEGIADO  DO  CURSO  DE  GRADUAÇÃO
EM  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  DA
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO
DE  JANEIRO,  REALIZADA  NO  DIA  20 DE
MAIO  DE 2015.

Aos 20 dias do mês de maio de dois mil e quinze, às quinze horas e dezessete

minutos, reuniu-se na Sala de Reunião do 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,

BEATRIZ  QUIROZ  VILLARDI,  BRENO  DE  PAULA  ANDRADE  CRUZ,

ALEXANDRE  PINTO  MENDES,  RONALDO  RAASCH,  ROSA  AMELITA  SÁ

MENEZES  DA  MOTTA,  PAULO  RICARDO  DA  COSTA  REIS,  CÉSAR

QUINTÃO  FRÓES  e  VINÍCIUS  FERREIRA  BAPTISTA;  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),  MARIA  LÚCIA  VIZEU  PENIDO  (MATRÍCULA

2014455293)  e  da  técnico-administrativa  ANA  CLÁUDIA  ARCANJO, sob  a

presidência da primeira. Iniciando os trabalhos, a senhora presidente perguntou

aos presentes se todos aprovaram a ata da reunião anterior, encaminhada por

e-mail,  e todos disseram que sim.   Desse modo, a ata da 17ª reunião

deste colegiado foi aprovada por unanimidade. Com a palavra, o professor

PAULO  REIS  se  propôs  a  participar  da  Comissão  de  Estágio  Curricular

Supervisionado  Obrigatório  e  o  colegiado  aprovou  por  unanimidade.  Na

sequência, o professor BRENO CRUZ solicitou seu desligamento da referida

comissão e o colegiado aprovou por unanimidade.  Em seguida, o discente

MARCELO  ANTUNES  se  propôs  a  fazer  parte  da  Comissão  de  Estágio
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Curricular Supervisionado Obrigatório e após discussão, a senhora presidente

alertou  que  era  preciso  verificar  junto  à  Pró-Reitoria  de  Graduação  a

possibilidade da participação discente nessa comissão. Diante do exposto, a

Comissão de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório passou a ser

composta  pelos  professores  MARCOS  FERREIRA  e  PAULO  REIS.  No

segundo  ponto  da  Pauta:  Discussão  da  Matriz  Curricular, a  senhora

presidente enfatizou que é importante que os professores envolvidos com o

curso ofereçam disciplinas obrigatórias em todos os períodos e  propôs que,

após  a  conclusão  da  nova  Matriz  Curricular, cada  um  dos  doze

professores que atualmente estão ligados ao Curso de Graduação em

Administração Pública  ofereça,  pelo  menos,  uma disciplina  obrigatória

por período, pois dessa forma haverá um maior envolvimento dos alunos com

o curso e professores evitando a evasão. Após discussão, foi aberta a votação

e  a proposta foi aprovada por unanimidade.  Continuando os trabalhos, a

senhora presidente relatou que conversou com alguns professores de outros

departamentos que atendem o Curso de Graduação em Administração Pública

e  que  esses  professores  sugeriram  a  inclusão  ou  a  retirada  de  diferentes

disciplinas  da  Matriz  Curricular  obrigatória  do  Curso  de  Graduação  em

Administração Pública de forma a  atender  as especificidades do campo de

públicas.  Em  seguida,  a  senhora  presidente  propôs  que  os  professores,

membros do colegiado, se organizassem em comissões e discutissem quais

disciplinas  seriam  adequadas  ao  Curso  de  Graduação  em  Administração

Pública.  Tal  proposta  foi  recusada.  Após  ampla  discussão,  o  colegiado

concluiu  que  a  discussão  sobre  a  nova  Matriz  Curricular  deve  ser

construída a partir do Relatório Final da comissão de Revisão da Matriz

Curricular  do  Curso  de  Graduação.  Prosseguindo,  a  senhora  presidente

falou  que  devido  à  complexidade  da  referida  discussão  seria  ideal  que  o

colegiado se reunisse em caráter extraordinário, um dia inteiro, para definir as

modificações da Matriz  Curricular. A proposta  foi  colocada em votação e o

colegiado aprovou por unanimidade. Em seguida, a senhora presidente propôs

a data de vinte e cinco de maio para a realização da reunião supracitada, na

qual irão discutir, também, a missão e os objetivos do Curso de Graduação em

Administração Pública. Após discussão, o colegiado aprovou por unanimidade.

No  terceiro  ponto  da  pauta:  Semana  de  Integração:  proposta  de
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comemoração de cinco anos do Curso de Graduação em Administração

Pública desta Universidade, a senhora presidente sugeriu que na Semana de

Integração seja feita uma comemoração de cinco anos do Curso de Graduação

em Administração Pública, bacharelado, da Universidade Federal Rural do Rio

de Janeiro – UFRRJ   e informou que convidou o professor VALDEMIR PIRES

(Economista, Professor Doutor do Departamento de Administração Pública da

UNESP/FCL – Araraquara – SP) para ministrar a palestra sobre o campo de

públicas, no dia vinte de agosto. Em seguida, a senhora presidente sugeriu que

como  parte  da  comemoração,  no  dia  dezoito  de  agosto,  seja  feita  a

apresentação de todos os professores e a realização de palestras.  Sugeriu

também que  o  Curso  de  Graduação  em Administração  Pública  convidasse

alguns ex-alunos para fazer uma palestra com o objetivo de compartilhar suas

experiências  profissionais  após  a  conclusão  do  Curso  de  Graduação  em

Administração Pública. No quarto ponto da pauta:  escolha de um suplente

para o colegiado,  a senhora presidente colocou em votação a indicação do

Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis para ter representação

suplente  neste  colegiado,  a  saber: o  professor  GUSTAVO  LOPES

OLIVARES. A indicação foi aprovada por unanimidade.  No o quinto ponto

da pauta: Cidades Constitucionais, a senhora presidente informou que esse é

um projeto da Universidade de São Paulo – USP em parceria com a Escola

Nacional  Fazendária  e outros  grupos e que  é  ministrada uma disciplina  de

extensão, em Brasília, para os alunos do campo de públicas. Informou também

que  conseguiu  vinte  vagas  para  os  alunos  do  Curso  de  Graduação  em

Administração Pública participarem desse projeto e que o professor MARCOS

ANTÔNIO  DA  SILVA  BATISTA  se  propôs  a  acompanhá-los.  Continuando,

acrescentou que o professor  MARCELO NERLING, coordenador do projeto,

sugeriu  que este fosse desenvolvido na cidade do Rio de Janeiro e que a

Universidade  Federal  Rural  do  Rio  de  Janeiro  ficasse  responsável  por  dar

andamento.  Prosseguindo,  a  senhora  presidente  falou  que  o  Curso  de

Graduação em Administração Pública criaria uma disciplina optativa que seria

oferecida  anualmente,  com  caráter  de  extensão,  e  que  levaria  os  alunos,

durante uma semana, para conhecer os diferentes órgãos públicos localizados

no centro do Rio de Janeiro. Em assuntos gerais, o professor BRENO CRUZ

falou ao colegiado que a didática que  aplica em suas disciplinas são voltadas
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mais para a prática de atividades que sejam significativas para o aluno do que

para teoria e compartilhou com os presentes um fato que ocorreu em sua turma

da  disciplina  IH  667  Responsabilidade  Sócio-Ambiental  e  Sustentabilidade.

Afirmou que combinou com os alunos, em sala de aula, que eles poderiam

escolher uma data para fazer uma visita técnica à cidade de Porto Real ou

apresentar  um trabalho  no  Seminário  de  Projetos  Públicos  na  Semana  de

Integração.  Prosseguido relatou  que,  contudo,  um dos grupos,  formado por

quatro componentes, descumpriu o acordo e não compareceu à Semana de

Integração para apresentar seu trabalho. Na sequência, enfatizou que havia

aprovado esses alunos com nota 5,0 (cinco) porque levou em consideração a

interação em sala de aula e também porque confiou que tais alunos cumpririam

o acordo e apresentariam seu trabalho na Semana de Integração. Salientou

que  a  apresentação  do  trabalho  valia  20%  (vinte  por  cento)  da  nota.

Continuando,  explicou  que  devido  à  ausência  dos  alunos  mudou  a  nota,

previamente lançada, de 5,0 (cinco) para 4,0 (quatro). Ainda com a palavra, o

professor BRENO CRUZ compartilhou com o colegiado que um desses alunos

formalizou um processo contra a alteração da nota. Falou que, em resposta,

anexou ao processo a folha de frequência do aluno, requerente, com 11 (onze)

faltas. Em seguida ressaltou que de acordo com a deliberação nº 128 de 03 de

março de 1982, do Conselho de Pesquisa e Extensão – CEPE, o aluno em

questão deveria ter sido reprovado por falta e não por média. Finalizando, o

professor  BRENO  CRUZ  alertou  os  professores  presentes  quanto  à

observação deste regulamento no tocante à reprovação por falta. Continuando

os trabalhos a senhora presidente transmitiu os seguintes informes: a) o  VII

Ciclo de Debates de Políticas Públicas será realizado no próximo dia vinte e

sete de maio; b) o curso de ferramentas computacionais em ambientes de

nuvens de computadores  será divulgado nesta semana; c) Exame Nacional

de Desempenho de Estudantes – Enade.  A senhora presidente falou aos

professores, principalmente aos que ministram aulas para a turma do sexto

período, que devem começar a sensibilizar os alunos sobre a importância de

prestar o exame e sugeriu que elaborem suas avaliações no mesmo formato da

prova  do  Enade.  Em  seguida  a  senhora  presidente  passou  a  palavra  ao

professor VINÍCIUS BAPTISTA para falar sobre o projeto de Extensão Pense

F5, o qual está coordenando. O professor explicou que trata-se de um projeto
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pautado na idéia de reciclagem, de agregar valor funcional e estético com a

produção de um novo produto a partir do material eletrônico descartado.  Nada

mais havendo a tratar, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e

encerrou a reunião às dezessete horas e trinta e seis minutos. Esta ata foi

lavrada  por  ANA  CLÁUDIA  ARCANJO  e,  após  leitura  e  aprovação,  será

assinada por todos os presentes. 
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