
I

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas

U FRRJ Coordenação do Curso de Graduação em Administração Pública

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO
EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO
DE JANEIROj REALIZADA NO DIA 23 DE
NOVEMBRO DE 2017.

1 Aos 23 dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às quinze

2 horas e cinco minutos, o Colegiado do Curso de Graduação em Administração

3 Pública reuniu-se na Sala de Heuníões do lnstítutc ce Ciências Humanas e

4 Sociais/Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal Rural

5 do Rio de Janeiro, com a presença dos docentes: VINICIUS FERREIRA

6 BAPTISTA, BIANCCA SCARPELlNE DE CASTRO, DEISE lUCE MARQUES

7 SOUZA, RONALDO RAASCH, !\1ARCOS FERREIFIA, BRENO DE PAULl\

8 ANDRADE CRUZ, NERLANDES NL:í\ES DE OUVE!RA, MARCIA COSTA
, A •

9 CHAVES, JOSE ANTONIO DE SOUZA \/EiGA, aos discentes: BRUNA ROSA

10 MUN!Z DA SilVA (MATRICULA 2015455068j, PATRICIA DA SilVA LÍBANO

11 (MATRíCULA 2016455304), VVANDERSON CESAR DOS SANTOS

12· (MATRíCULA 20164554ii), Jlh.JANP. DA Sil\;"Eii:-'A UMA (MATRíCULA.

13 2016455177), VANESSA BAS':-:JS 5F,;-\SANÇA UIf!/~rF\~ClJLA 2C15455408)
·4 .•. t J' t !-\"._j yl·· '.0 ER"'-IR' l'"'ODR'G' ._'""'1 como representan es UISCEm·9::;, G c v:'::'L:~ r' ~. 't;. ,,~\ '"'\ .1:::IUt:::i

15 (MATRíCULA 20i54551L.,~, sob a presidência do t=J(im0iro. O senhor presidente

16 iniciou os trabalhos de acordo com i3.. apresentação d03 pontos da pauta a

17 seguir: lntormes: o ~jccE.nte ·,/d\!,C;US FEhi:\=I~:;A parabeniza a Docente

B!ANCCA CASTRe po.a realização C;O ~;Oj8tü Cidade Consrltucional: Rio de

Janeiro, Primeira C2Jjital da iiG;.;(~bli(;d - Úl!lÇÊÍ.O 20'17 r.os dias 29 8 30 de

novembro e que contnbui para & ·bnrluçdo d,J ,,:;o;tJ.J GiscentE:8 solicita que os

professores estmu!ern os alunos 2. 38 :nS8,.\J'.i0:0i[i. r.irl~n~irop!Jtlto de pauta,

ti:.om.'o.~logação de ded!'~~Q~a imp!~m~."i1:(~ÇQÚ Li:i'1 WJ~a ~natriz CaJlrri,CUlar~
aprovada em agost4.: de ;,::tr:,.. PE.::') ~!..m~GHiG' ce ~n~:noj Pesqws~--e-"
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24 Extensão para in~c:~~no ~.:yu r .~~ .E;i;m~SÚ~J~ 2,{j'1ô: ;; Decente VINiCiUS



25 FERREIRA coletou votação, por meio eletróntco, aos componentes do

26 Colegíado do Curso durante o mês de outubro de 2017 para tomada de

27 decisão referente à aplicação da nova matriz curricular com as opções de início

28 em 2018/1 ou 2018/2, sendo que por 5 votos a 2, decidiu-se pela implantação

29 da nova matriz no segundo semestre de 2018. Aprovado por unanimidade,

30 Segundo ponto ce p~utü, lJ~t'~niçà!} do !.:al~ndário para eleições de

31 coordenação do curse para mandato de 2018~2ü:20; o Docente VINICiUS

32 FERREIRA informa cue é necessá..c estipular um catendário para eleições

33 para o mandato 2C18-2C20 GH Coordenação do Curso de Graduação em

34 Administração Pública, tendo em •.ista o fim d.s SE: L; mandato para o início de

36 eleições sendo i8u.izú(!a:.. ourame 0~ IY,G;.>E;:S J8 ncvsrnbro 9 dezembr-o de

37 2Cn"1, com a. nova ccc.denaçac assumindo a parar dG abri! Cl8 ~018, haverá

38 tendo hábil para qUê S~ tenha o C0\tÍd'j pl':;':-18)ám&i"fto estratéqico para

39 írnpísrnentação ca :-;CVé:. mat: .z curncula. em 20 t E.:2 SGm sobressaltos. O

41 eleições apenas 8(;1 ((Ia: co dE; 20'1 ti, .:. nova coorcenaçao assumire, em meados

42 ou tirn de abril de ~VI3, ur na ;J~;l q.J8 0 cadastro no Sistel'na integradÔ de

43 Patrimônio, Ad:rl!(lis:ruçào e Contratos (SiPACj 1)(;0([8 .r.edtame Portaria de

44 DEsignação pub!i~ctúu, S8rí, temDo lmlJi! para o ccv.do plaueja.nento, uma vez

46 d0 I';-,atú C:e 2018 o uuc.o 00 cacasiro, peiü S;sten,a l\Cader'l,co de Gi'aduação,

47 8. estruturação OdS O!3CipHnüs i-Jai",?,. o semestre 2018,2 & qU0, como a
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53 a DOCtHY(G DEIS':': LUCi:: se mani:d.3(ctfj(jO por acster.çáo. Ficou aecidida que as

56

6leições na semana dt.. ,~icl b C.8 'jfJZÚI noro aa 20 J 1.TlSit(;~\í·o púniu diEl pauta,
Oel~i".íj~ií~de p!Snelmmmt~, pa~'.S1 €:P;;(;ilçija d.:: (W'v'ã l~íalnJ::em d:018~2:~

CCC8rht' ./,NICI<JSfE'lhi:iHA tll'\,-' I ;S'(~, i,.,fo,md ('U<, &~t8 pontc ce pauta tem {\

& 'vt;' dtretemer.tc ccrn a 06;'0 i,Çêtú de G2..i8nUdl:O ce elGiçOGS da nova , \

\~~ d ~~,~rtv
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Coordenação do Curso de G.:lduaç8o ern Acministraçào Pública para o

mandato 2018-2020, uma vez oue é a mesma que se responsabilizará pela

implementação da nova matriz curricutar, já que o mandato da atual

Coordenação se encerra em ab-ü de 2018. O Docente BRENO CRUZ indicou

questões relativas a atocação de docentes em período de férias e em turno que
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matnz. Ficou sucerinc um convrte 8.0 ducentG EnENO CHUZ para evento

realizado com o Dn'l~tónc Acadêmi ;(: de ftclmhlisl,raç:Ê!o Públíc& para subsídtar a

68 tornada de decisão sobre a turma ~~elljna escolha da adoção ou não da matriz
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