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1 Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze
2 horas e quarenta e seis minutos, o Colegiado do Curso de Graduação em
3 Administração Pública reuniu-se na Sala 02 do Prédio da Pós-Graduação do
4 Instituto de Ciências Humanas e Sociais/Instituto de Ciências Sociais Aplicadas
5 da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com a presença dos
6 docentes: PAULO RICARDO DA COSTA REIS, BEATRIZ QUIROZ VlllARDI,
7 BIANCCA SCARPELlNE DE CASTRO, BRENO DE PAULA ANDRADE CRUZ,
8 RONAlDO RAASCH e VINíCIUS FERREIRA BAPTISTA; dos discentes:
9 BlENDA lORRANY VIEIRA MOURA (MATRíCULA 2013455028), MARCELO
10 SOARES ANTUNES (MATRíCULA 2012455245) e RAQUEL DA CONCEiÇÃO
11 AlVES (MATRíCULA 2013455346) e VINICIUS AlMEIDA DE OLIVEIRA
12 (MATRíCULA 201345541-9) e da técnico-administrativa ANA CLÁUDIA
13 ARCANJO, sob a presidência do primeiro. Iniciando os trabalhos, o senhor
14 presidente destacou que no Fórum de Coordenações realizado no último dia 16
15 de maio foram feitas observações de grande interesse para o curso e, em
16 seguida, passou a palavra ao Vice-coordenador do Curso de Graduação em
17 Administração Pública, VINíCIUS BAPTISTA, que relatou os seguintes
18 informes decorrentes dos debates realizados no referido Fórum: 1) Convênio
19 para estágio: foi votado que o convênio será facultativo e cada comissão de
20 estágio deverá avaliar se o estágio será, ou não, por convênio. Feito isso,
21 caberá aos colegiados de curso aprovar, ou não, determinado convênio. 2)
22 Abatimento de 100% da carga horária do estágio se aluno estiver
23 trabalhando na área: foi definido que os estudantes que trabalham em órgãos
24 públicos, dede que, em área relacionada ao seu curso, farão jus ao abatimento
25 de cem por cento da carga horária do Estágio Curricular Obrigatório
26 Supervisionado. 3) Registro de projeto de pesquisa e extensão: é
27 imprescindível que os professores, registrem seus projetos no Departamento.
28 O senhor presidente destacou que o Tribunal de Contas da União - TCU
29 deliberou, no ano de 2008, que as Universidades mantenham uma base de
30 dados com o registro de todos os seus projetos de pesquisa e extensão.
31 Passou-se para os próximos pontos da pauta, a saber: 1} Lançamentos das
32 disciplinas: o senhor presidente informou que as disciplinas do período de
33 2016-11já estão lançadas no Módulo Acadêmico e solicitou aos professores que
34 verifiquem o lançamento, pois o prazo para uma possível alteração é até o dia
35 nove do presente mês. 2} Problemas em disciplinas: o senhor presidente
36 falou sobre o caso ocorrido na disciplina de IH219 - Finanças Públicas, do
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Departamento de Economia, em que a professora tomou posse em outro cargo
no Sul do país e alunos do curso ficaram sem aulas dessa disciplina. No
entanto, após vários esforços para encontrar uma solução, o professor
CLEBER FERRER BARBOSA assumiu a referida disciplina e o problema foi
resolvido. Continuando, falou de caso o corrido na disciplina IH667-
Responsabilidade Socioambiental Sustentabilidade, do Departamento de
Administração Pública, na qual o professor não estava aplicando aulas. O
senhor presidente destacou que é direito do aluno exigir a presença do
professor em sala de aula e que, se isso não estiver ocorrendo, os alunos
devem comunicar ao Coordenador do curso para que sejam tomadas as
medidas cabíveis. Com a palavra, a discente BLENDA MOURA, Diretora
Administrativa do Diretório Acadêmico de Administração Pública, falou sobre os
seguintes pontos da pauta: Alteração da data da 2ª Semana Acadêmica da
Administração Pública - SAAP. BLENDA MOURA informou que, após
reunião com os alunos, a data inicial do referido evento foi alterada para 29 de
agosto, a com término em 02 de setembro de 2016. Alteração da data do
Encontro Fluminense dos Estudantes do Campo de Públicas - EFECAP
de maio para outubro: BLENDA MOURA informou que o EFECAP será
realizado nos dias 27, 28 e 30 de outubro. Aprovação do 11PoliticoCine:
BLENDA MOURA solicitou a aprovação do referido evento e informou que, se
aprovado, será realizado no dia 08 de junho quando será exibido o filme
Le via tã, para fomentar o debate sobre o abuso de poder no cargo público em
detrimento de interesses particulares. O colegiado aprovou por unanimidade. A
professora BIANCCA CASTRO solicitou a inclusão de pauta extra, a saber:
Faltas e atestado médico. A professora relatou que alguns alunos
matriculados na disciplina IH662 Políticas Públicas e Sociedade apresentaram
atestados médicos, inclusive, de acompanhantes e atestados de prestação de
serviço militar e enfatizou que a Pró-Reitoria de Graduação recomenda que os
dois primeiros tipos de atestado não sejam aceitos. Prosseguindo, informou
que três ou quatro alunos já estão com dez faltas com apresentação de
atestado. Diante dos fatos, a professora consultou o colegiado se deve, ou não,
reprovar esses alunos por falta. Após discussão, foi definido que todos(as) os
professores(as) devem seguir a Deliberação nº 128 de 03 de março de 1982 e,
se preciso for, o aluno deve solicitar o Exercício Domiciliar ou o Trancamento
de Matrícula conforme o Regimento desta Universidade. Nada mais havendo
a tratar, a reunião foi encerrada às quinze horas e cinquenta e sete minutos.
Esta ata foi lavrada por ANA CLÁUDIA ARCANJO e, após leitura e aprovação,
será assinada por todos os presentes.
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