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Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às 14h30 horas, na sala de 1 
reuniões do prédio Ana Nery, reuniu-se, em sessão ordinária, o Colegiado do Curso Superior de 2 
Tecnologia em Gestão Pública para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1- Informes; 2- Análise 3 
de processos; 3 - Análise dos anteprojetos de TCC encaminhados para fins de matrícula em 4 
2017.2; 4 - Aprovação dos planos de curso para 2017.2; 5 - O que ocorrer. Estavam presentes os 5 
professores Doraliza Abranches Monteiro, Siélia Barreto Brito, Edgilson Tavares de Araújo, Lys 6 
Vinhaes, e Daniela Matos, que coordenou a reunião. Não houve representação discente, mas 7 
vários alunos estiveram presentes: Caio Almeida, Ícaro de Campos Rios, Antonio Conceição dos 8 
Santos, Maria Prazeres Alves Rodrigues, Joilson dos S. Araújo, Islane J. dos Santos, Larissa dos S. 9 
Trindade, Janaiany S. de Miranda e Valdelice da C. Santos. Não houve apoio de secretariado. 10 
Profa Daniela solicitou a inclusão do ponto de pauta Autorização para realização de banca de tcc 11 
fora da semana prevista, no que foi aprovado pelos presentes. Este ponto passa a ser o quinto. 12 
Prof. Edgilson solicitou inclusão de ponto de pauta Tirocínio docente e teve o ponto aprovado, 13 
que passa a ser o sexto. Dessa forma O que ocorrer passa a ser o sétimo ponto de pauta. Profa. 14 
Daniela abriu a reunião com os informes. Profa Lys relatou os eventos nos dois dias do IV 15 
Encontro Nos Caminhos da Gestão Pública, ressaltando pontos fortes e fracos. Dois relatos – um 16 
sobre o trabalho da comissão discente, feito pela aluna Larissa Trindade, e outro sobre os dois 17 
dias do IV Encontro, redigido e fotografado pela aluna Valdelice Santos – estão disponibilizados 18 
na aba Memória no site de Gestão Pública. Prof. Edgilson informa os presentes sobre a 19 
realização da Primeira Mostra de Vídeos sobre Proteção Social de Alunos de Gestão Pública, que 20 
ocorreu no dia 15.09.2017, no Auditório do CAHL. Na ocasião, uma banca (formada por duas 21 
alunas do PET Cinema, pela Profa Lys, pela mestranda Marta Silva e por ele) analisou os filmes, 22 
dando feedback às equipes. No final, quatro filmes foram premiados. O PET Cinema está de 23 
parabéns pelas oficinas realizadas com os alunos de Gestão.  Profa. Daniela informa que o 24 
Conselho Diretor deverá encaminhar para os Colegiados as plantas do prédio do INSS para 25 
discussão sobre possíveis usos e que, quando recebê-las, as repassará para os membros do 26 
Colegiado de Gestão para que, na próxima reunião, este uso possa ser um ponto de pauta. 27 
Informa ainda que há em curso uma proposta de parceria da UFRB com a SECTI para utilização 28 
de parte do espaço para montagem de laboratórios de alta tecnologia. Prof. Edgilson comunica 29 
que nos dias 26 e 27.09 haverá programação dedicada à comemoração dos 90 anos de D. Dalva 30 
Damiana, encerrada no dia 27.09 à noite, com um caruru. Profa. Daniela comunica a realização, 31 
nos dias 27.09 à noite e 28 e 29.09 (dia todo), do ReCom e do Colóquio Historicidade dos 32 
Processos Comunicacionais. A UFRB vai receber muitos pesquisadores, vários consolidados, de 33 
seis outras instituições de pesquisa na área, infelizmente sem qualquer apoio governamental.  34 
Profa. Lys solicita que seja pautada para o próximo Conselho de Centro a discussão sobre o uso 35 
dos espaços comuns do CAHL para evitar que barulhos decorrentes dos eventos realizados 36 
nestas áreas dificultem ou impeçam a ocorrência das aulas, como os que aconteceram diversas 37 
noites e tardes no final de 2017.1. Prof. Edgilson informa que estão abertas vagas para 38 
voluntários em iniciação à extensão no Projeto de Extensão Corra para o Abraço, cujo objetivo 39 



final é a elaboração de um livro com experiências do projeto do Governo do Estado com 40 
população em situação de rua em Salvador e Lauro de Freitas. No ponto 2 – Análise de 41 
processos, não há processos pendentes para análise do Colegiado. Entretanto, Profa Daniela 42 
apresentou o caso do processo 23007.023006/2017-47, por meio do qual um aluno solicitou 2ª 43 
chamada em determinada disciplina, tendo apresentado como justificativa um atestado de 44 
acompanhamento a uma consulta odontológica pela manhã. Como não havia impedimento para 45 
que o aluno comparecesse ao CAHL à noite, o Colegiado indeferiu a solicitação. No ponto 3, 46 
Profa Daniela passou a palavra a Profa Lys, para que a mesma apresentasse o panorama de 47 
submissão de anteprojetos de tcc. Profa. Lys iniciou mencionando que foram encaminhados 19 48 
anteprojetos (anexo I), dentre os quais 13 vinculados a matrículas de 2015, dos 52 ingressantes 49 
naquele ano, o que, por si, já é um fato preocupante. O segundo fato preocupante é a 50 
concentração dos anteprojetos para alguns professores, mesmo considerando que, quando 51 
observado o panorama de TCC I e TCC II (anexo II) previsto para 2017.2, aí inclusas as 52 
repetências, os professores todos têm uma carga alta de orientação. Os anteprojetos foram 53 
validados. Algumas pendências foram tratadas. A primeira foi a orientação de Dayane Coelho 54 
para 2018.1, visto que a Profa. Inês Ferreira declinou de orientá-la  (ver anexo III). O Colegiado, 55 
ao entender a Professora, assume consultar outros professores na área de educação para fazer 56 
a substituição. A segunda pendência diz respeito à orientação de Sirleide Gomes. Do mesmo 57 
modo, para 2018.1, Profa. Doraliza Monteiro declina de orientá-la, como assim fizeram 58 
anteriormente os professores Edgilson Tavares e Jorge Antonio S. Silva. Profa Siélia Barreto Brito 59 
assume esta orientação, caso seja possível institucionalmente à aluna mais uma matrícula na 60 
disciplina TCC II. Duas outras pendências dizem respeito a anteprojetos encaminhados ao 61 
Colegiado, dentro do prazo, sem que os alunos tivessem conseguido identificar seus 62 
orientadores. Foram eles os anteprojetos de Maria Prazeres (com tema de terceirização do 63 
trabalho) e de Maria Conceição (estigma do usuário do CAPS). O Colegiado se incumbiu de 64 
identificar orientadores para eles. No ponto 4, foram aprovados os planos encaminhados pelos 65 
professores de Gestão Pública (Profs. Jorge Antonio, Doraliza Monteiro, Maria Inês, Daniela 66 
Matos, Lys Vinhaes) e os demais serão encaminhados até a reunião do Conselho de Centro, a 67 
ocorrer no dia 27 de setembro, sendo que o Colegiado recomenda que sua coordenação os 68 
aprove ad referendum. No ponto 05, Profa Daniela solicita autorização para a realização de duas 69 
bancas de tcc fora do prazo previsto para o semestre de 2017.1: a defesa de Raul Bonfim Landim, 70 
sob orientação dela mesma, a ser realizada no dia 20.09 (banca formada pelos professores Lys 71 
Vinhaes e Edgilson Tavares) e a defesa de José Henrique de Oliveira Amorim, sob orientação do 72 
Prof. Antonio Eduardo A. de Oliveira, a ser realizada no dia 21.09 (banca formada pelas 73 
professoras Daniela Matos e Tainara Souza). O Colegiado autoriza as duas defesas fora da 74 
semana referência. No sexto ponto, Prof. Edgilson informa que receberá, na disciplina GCAH597 75 
- Participação e Sociedade Civil em 2017.2, como aluna em tirocínio docente,  Josemeire 76 
Andrade, do mestrado em Ciências Sociais. O Colegiado valida o tirocínio. No sétimo ponto, O 77 
que ocorrer, Profa Daniela ressalta a importância da participação de todos no Seminário Interno 78 
do CAHL – Pesquisa, Extensão e Políticas Afirmativas, a ocorrer nos dias 24 a 26 de outubro de 79 
2017, com professores levando seus alunos para participação nas atividades.  Não havendo nada 80 
mais digno de nota, eu, Daniela Abreu Matos, lavrei a presente Ata, que, depois de aprovada, 81 
será assinada por mim e por e por todos os presentes.  82 



Anexo I – Panorama dos anteprojetos de TCC I encaminhados à Coordenação do Colegiado do 83 
CSTGP 84 
Anexo II – Comunicado da Profa. Inês Ferreira de desistência de orientação da aluna Dayanne 85 
Coelho Queiroz 86 
Anexo III – Panorama de TCC II para 2017. 87 


