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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Coordenação do Curso de Graduação em Administração Pública

ATA DA 27a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO
EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO
DE JANEIRO, REALIZADA NO DIA 01 DE
SETEMBRO DE 2016.

Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às
dezessete horas e seis minutos, o Colegiado do Curso de Graduação em
Administração Pública reuniu-se na Sala de Reunião do Instituto de Ciências
Humanas e Sociais/Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro, com a presença dos docentes: PAULO
RICARDO DA COSTA REIS, BEATRIZ QUIROZ VILLAROI, BIANCCA
SCARPELlNE DE CASTRO, RONALDO RAASCH e VINíCIUS FERREIRA
BAPTISTA; dos discentes: BLENDA LORRANY VIEIRA MOURA
(2013455028), BRUNA ROSA MUNIZ DA SILVA (201545506-8) e ISABELA.
ESTEVES GOMES (201545520-3) e da técnico-administrativa ANA CLÁUDiA
ARCANJO, sob a presidência do primeiro. Iniciando os trabalhos, o senhor
presidente apresentou o primeiro item de pauta: criação da disciplina "MíO!A E
COMUNICAÇÃO POLíTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" proposta pelo
docente VINíCIUS FERREIRA BAPTISTA. Esta disciplina será ofertada como
optativa em nível de graduação, possui uma carga horária de 60 horas, o que
corresponde a quatro (04) créditos, na distribuição quatro (04) créditos teóricos
e zero (O) crédito prático. Aprovada por unanimidade. Em seguida, apresentou-
se o segundo ponto de pauta: indicação da docente DEISE LUCE DE SOUZA
MARQUES como membro do Colegiado do Curso de Administração Pública,
para ocupar a vaga do docente BRENO DE PAULA DE ANDRADE CRUZ, que
renunciou ao seu posto neste colegiado. Como terceiro ponto de pauta,
apresentou-se a proposta de criação do Laboratório de Gestão e Análise
Política (LAPOGEP), como estratégia de fortalecimento das atividades de
ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no Curso de Administração
Pública, ao institucionalizar um espaço de debates, análises e proposições
acerca das práticas e compreensões em Administração Pública. Após
apresentação e discussão deliberou-se pela continuidade do LAPOGEP, no
intuito de viabihzar a sua implementação. Como quarto e último ponto de pauta,
colocou-se em discussão a forma de tratamento que seria dada a
curricularização da extensão no novo do PPC e sobre a possibilidade de
aumentar o número de disciplinas optativas disponível na Matriz Curricular.
Após ampla discussão optou-se por manter a última matriz aprovada na 193

Reunião do Colegiado do Curso de Administração Pública. Quanto à d:jJ
curricularização da extensão deliberou-se que a mesma seria inserida em ~-
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37 Semana Aca êmica do Curso de Administração Pública (11SAP), que será de
38 07 a 11 e ovembro de 2016. Ademais, a Professora BEATRIZ QUIROZ
39 VILLARDI colocou em discussão a representação discente no Colegiado de
40 Curso de Administração Pública. Sob este ponto ficou deliberado que os
41 membros da Turma 2016.11 serão definidos na próxima reunião do Colegiado.
42 Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezoito horas e vinte e
43 cinco minutos. Esta ata foi lavrada por ANA CLÁUDIA ARCANJO e, após
44 leitura e aprovação, será assinada por todos os presentes.


