
Ata da Reunião Ordinária  1 

No dia quatorze de Fevereiro de dois mil e dezessete, às nove horas, na sala de reuniões do 2 

prédio Ana Nery, reuniu-se, em seção ordinária o Colegiado de Gestão Pública para tratar dos 3 

seguintes pontos de pauta: 1. Informes; 2. Apresentação de processos; 3. Análise de 4 

solicitações de redução de carga horária de estágio; 4. Versão final do planejamento 5 

acadêmico 2016.2; 5. Revisão dos Formulários de estágio obrigatório; 6. O que ocorrer. 6 

Estavam presentes as professoras Lys Maria Vinhaes Dantas, Daniela Matos, Doraliza 7 

Monteiro, Siélia Barreto Brito, a representante discente Camila Santos da Silva e a servidora 8 

técnica-administrativa Marina Falconeri Azevedo. A Professora Daniela saudou a todos e 9 

iniciou a reunião abrindo espaço os informes: Profa. Daniela informou que as atas do 10 

colegiado passarão a ser digitalizadas e postadas no site. Todas as atas do colegiado desde 11 

dezembro último passarão por este processo. Informou também que está participando de rede 12 

de pesquisadores sobre juventude, junto a professores da UFBA, UNEB e IFS de Santo Amaro: 13 

realizarão em treze e quatorze de junho evento sobre Juventudes, com, dentre outros, o 14 

professor José Machado Pais, que vem de Portugal, e o professor Paulo Carrano. Está na 15 

comissão, todos serão convidados, e disse ser importante incentivar os alunos a participarem. 16 

Profa. Lys informou que acontecerá em Salvador o IX Encontro Nacional da ABAVE – 17 

Associação Brasileira de Avaliação Educacional, entre dezesseis e dezoito de agosto, e haverá 18 

chamada de trabalhos sobre avaliação. Profa. Daniela informou que recebeu proposta de 19 

calendário acadêmico 2016.2/2017.1 e 2017.2, enviada pela Administração Central da UFRB, 20 

que será discutida na reunião do CONAC em 15.02.2017. O Conselho de Centro deliberou que 21 

o CAHL não levará proposta fechada, mas princípios a defender: a) não possibilidade de 22 

receber turmas simultâneas por semestre e b) que os alunos não fiquem prejudicados em 23 

sentido de receber bolsa. Segundo ponto – Foram analisados os seguintes processos: 24 

23007.001467/2017-69 (Ana Quelli Nascimento Santana – Exercício Domiciliar – Deferido), 25 

23007.001393/2017-61 (Rosana da Cunha dos Santos – Licença à gestante – Deferido), 26 

23007.00155/2017/61 (Fernanda Antonia Costa Pestana – Exercício Domiciliar – Deferido). 27 

Terceiro ponto – Análise de solicitações de redução de carga horária de estágio: foi aprovado o 28 

pedido de redução de carga horária de estágio de Anderson Cerqueira. Quarto ponto – Versão 29 

final do planejamento acadêmico 2016.2: O planejamento 2016.2 se mantém, só muda o 30 

nome para “2017.1”, caso seja aprovada a proposta de calendário mencionada antes. A versão 31 

final do planejamento, a qual segue em anexo, foi analisada e aprovada, por todas as 32 

presentes.  Em relação à proposta de calendário da Reitoria, o Colegiado a ratifica e indica que 33 

a coordenação vote favoravelmente, desde que prezados os princípios mencionados pelo 34 

Conselho de Centro. Quinto Ponto – Revisão dos Formulários de estágio obrigatório: será feira 35 

consulta sobre o formulário, a fim de saber se o relatório disponível atualmente no site da 36 

PROGRAD se aplica aos estágios obrigatórios externos da UFRB, ou se os anteriores continuam 37 

sendo usados. Sexto ponto – O que ocorrer: Profa. Lys informou que os alunos pediram que o 38 
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Colegiado solicite à Direção do CAHL transporte para o evento ERECAP, que acontece de vinte 39 

e oito de abril a primeiro de maio, em Alagoas. A solicitação será feita. Enfatizou-se a 40 

importância de estimular que os alunos participem do evento com apresentação de trabalho. 41 

A representante discente Camila falou do problema com a disciplina Métodos Quantitativos e 42 

Indicadores Sociais, cujo professor, segundo a representante discente, não tem adotado uma 43 

abordagem satisfatória, com problemas de cumprimento de carga horária, de conteúdo e de 44 

didática. A coordenadora e a vice convidarão o professor para um diálogo sobre o ocorrido, 45 

levando em consideração as colocações da representante. Profa. Daniela lembrou que, na 46 

última reunião, ficou de dar prazo para Eduardo Libório vir ao CAHL fechar o processo de ACC 47 

dele. Como ele não apareceu, e o processo deve ser despachado, indeferido. A reunião 48 

finalizou-se às dez horas e trinta e cinco minutos. E, não havendo mais nada digno de nota, eu, 49 

Marina Falconeri, lavrei a presente Ata, que, depois de aprovada, será assinada por mim e por 50 

e por todos os presentes. 51 


