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ATA DA 343 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO
EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO
DE JANEIRO, REALIZADA NO DIA 02 DE
MAIO DE 2018.

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e

cinqüenta minutos, o Colegiado do Curso de Graduação em Administração

Pública reuniu-se na Sala de Reunião do Instituto de Ciências Sociais

Aplicadas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com a presença

dos docentes: DEISE LUCE DE SOUZA MARQUES, BIANCCA SCARPELlNE

DE CASTRO, MARIA GRACINDA CARVALHO TEIXEIRA, MARCOS

FERREIRA; e do discente: WANDERSON CESAR DOS SANTOS

(MATRíCULA 2016455411), sob a presidência da primeira. A senhora

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

pauta, a saber: 1. Curso em Maricá: A senhora presidente discutiu a proposta

de oferta de duas turmas do curso de Graduação em Administração Pública em

Marica. A proposta foi aprovada por unanimidade. Foi aprovado que o curso

será matutino, com disciplinas de quatro horas seguidas. Em adição, foi

decidido que apenas professores que estiverem ministrando disciplinas para a

graduação em Seropédica no semestre em questão poderão participar do

curso em Maricá. 2. Enade: A senhora presidente informou que neste ano de

2018 os alunos do curso de Administração Pública devem realizar o ENADE. A

presidente informou que deve marcar reuniões com os alunos para informar os

estudantes sobre o processo. 3. Guia do Estudante: A senhora presidente

explicou que recentemente respondeu ao questionário da Revista Guia do

Estudante, da Editora Abril, com o objetivo de que o curso seja avaliado

pela publicação. Propôs que futuramente seja construído um banco de

dados com as informações solicitadas com vistas a monitorar o

andamento do curso. A proposta foi rr: por unanimidade: Ali ./0 h./ GY
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Estágio voluntário para a coordenação: A senhora presidente fez a proposta

de que a coordenação abra uma vaga de estágio voluntário. Esse estagiário

seria um aluno da graduação e deveria trabalhar por 16 horas semanais. O

aluno poderá usar essa atividade como horas de atividades complementares e/

ou estágio obrigatório. Essa proposta foi aprovada por unanimidade. 5.

Semana de recepção aos calouros: a senhora presidente sugeriu que fosse

criada uma comissão para a organização da semana de recepção de calouros.

Essa proposta foi aprovada por unanimidade. Foi sugerida que a comissão seja

presidida pela Professora Deise Luce de Souza Marques (coordenadora do

curso), composta pela professora Biancca Scarpeline de Castro (vice-chefe do

departamento de Administração Pública); pelo discente Wanderson Cesar dos

Santos (presidente do DAAP); e um representante da Empresa Júnior a ser

definido posteriormente. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada

às doze horas e vinte minutos. Esta ata foi lavrada por DEISE LUCE DE

SOUZA MARQUES e, após leitura e aprovação, será assinada por todos os

presentes.

I
•

~'é----


