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representantes discentes, sob a presidência do primeiro. O senhor presidente

iniciou os trabalhos de acordo com a apresentação dos pontos da pauta a

seguir: Informes: o primeiro informe do senhor presidente· é sobre a

aposentadoria do professor CESA'R QUINTÃO FROES em fevereiro de 2018 e

que foi contatado o segundo colocado do concurso para substituto realizado

em 2017. O segundo informe é sobre a configuração da grade de horários para

2018.2, onde o senhor presidente apresentou a proposta de grade de horários

para conferência e sugestão posterior dos membros do Colegiado. Primeiro

ponto de pauta, aprovação do resultado das eleiçõe~ para as funções de/~

coordenador e vlce-coordenador do curso de graduação e~

Administração Pública: o senhor presidente apresentou a única chapa

candidata à eleição para as funções de Coordenador e de Vice-Coordenador ~
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ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO
EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO
DE JANEIRO, REALIZADA NO DIA 26 DE
MARÇO DE 2018.

1 Aos 26 dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às catorze horas e

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

3 reuniu-se na Sala de Reuniões do Instituto de Ciências Sociais Apticadas da

4 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com a presença dos docentes:

5 VINICIUS FERREIRA BAPTISTA, DEISE LUCE DE SOUZA MARQUES,

6 RONALDO RAASCH, BRENO DE PAULA ANDRADE CRUZ, ROSA AMELlA

7 SÁ MENEZES DA MOTTA, MARIA GRACINDA CARVALHO TEIXEIRA,

8 BEATRIZ QUIROZ VILLARDI, MÁRCIA COSTA CHAVES. Da técnica ANA
( .

9 CLAUDIA ARCANJO, dos discentes: GABRIELA DE OLIVEIRA BARRETO

10 (matrícula 2016455118), BRUNA ROSA MUNIZ DA SILVA (MATRICULA

11 '2015455068), PATRICIA DA SILVA LÍBANO (MATRíCULA 2016455304),

12 JULlANA DA SILVEIRA LIMA (MATRíCULA 2016455177), como
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25 do Curso de Graduação em Administração Pública, para o período de dois de

26 abril de dois mil e dezoito a dois de abril de dois mil e vinte, composta pelas

27 professoras DEISE LUCE DE SOUZA MARQUES e BIANCCA SCARPELlNE

28 DE CASTRO para as funções de Coordenadora e de Vice-Coordenadora.

29 Foi esclarecido que a referida chapa já passou pelo processo de consulta à

30 comunidade acadêmica nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, com 45 votos, sendo

31 que 42 favoráveis e 3 votos nulos. Em seguida, o senhor presidente colocou

32 em votação e o colegiado aprovou a referida chapa por unanimidade. Segundo

33 ponto de pauta, Deliberação sobre solicitação de mudança para a nova

34 matriz curricular: o senhor presidente informa que apenas a discente da

35 turma 2016, Gabriela de Oliveira Barreto, matrícula 201645511-8, solicitou

36 mudança para a nova matriz currícular de 2017. O mesmo apresentou ao

37 Colegiado os impactos decorrentes do deferimento. Dessa forma, seriam

38 abertas turmas novas apenas para esta aluna, o que implicaria possível

39 subaproveitamento dos docentes e dificuldades para alocação quando da

40 evolução dos alunos da turma 2017 que optaram pela nova matriz, assim como

41 pela entrada dos calouros da turma 2018, que já ingressarão sob o novo

42 projeto pedagógico. Posto em discussão, o senhor presidente encaminhou pelo
•43 indeferimento da solicitação da aluna. Aprovado por unanimidade com três

44 abstenções. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a

45 . presenta de todos e encerrou a reunião às dezesseis horas e dez minutos. Esta

46 ata foi lavrada por VINICIUS FERREIRA BAPTISTA e, após leitura e

47 aprovação, será assinada por todos os presentes.
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