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Ao décimo sexto dia do mês de maio de dois mil e dezessete, às quatorze horas e quinze 1 

minutos, na sala de reuniões do prédio Ana Nery, reuniu-se, em sessão ordinária, o Colegiado 2 

do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública para tratar dos seguintes pontos de pauta: 3 

1. Informes; 2. Cronograma de reuniões de Colegiado para 2017.1; 3. Cronograma de TCC (I e 4 

II) para 2017.1; 4. Aprovação de Componentes Curriculares 2017.1; 5. Resultados finais da 5 

disciplina GCAH606, oferecida em regime especial em 2016.1. 6. Documentos para Estágio 6 

válidos para 2017.1; 7. Pedido de emissão de Nota Pública do Colegiado em repúdio aos atos 7 

de violência ocorridos em Cachoeira, com discentes do CAHL; 8. O que ocorrer. Estavam 8 

presentes as professoras Lys Maria Vinhaes Dantas, Daniela Matos, Doraliza Abranches 9 

Monteiro, Siélia Barreto Brito, Edgilson Tavares de Araújo, André Araújo, o representante 10 

discente Raul Landim e a servidora técnica-adminstrativa Vanhise da Silva Ribeiro. A professora 11 

Daniela abriu a reunião com os informes: A professora Lys começou informando que 12 

submeteu à Gestão de Extensão duas oficinas para preenchimento de currículo na Plataforma 13 

Lattes, que irão compor a Programação da Semana de Integração do CAHL, convidando todos 14 

os alunos a participar. Professora Daniela informou que fez, formalmente pelo Colegiado, o 15 

pedido de transporte para o II EABRAPPS que ocorrerá em Aracajú. Informa que, pelo novo 16 

Regulamento de transporte, o Colegiado deve aprovar essas demandas. Informa também que 17 

dos 17 discentes que participarão do encontro, 6 apresentarão trabalhos. O professor André 18 

informa que realizou um Curso de Extensão na UFBA juntamente com a Berkeley School, do 19 

Reino Unido, e que essa atividade se desdobrou no desenvolvimento de uma ação coletiva, 20 

rendendo três publicações bilíngues. Também informa que fará uma apresentação durante o 21 

ENANPUR em São Paulo. O professor Edgilson informa participará do II EABRAPPS como 22 

organizador e que dentro da programação do evento será lançado um livro contendo um 23 

artigo dele. Professora Daniela fala também do processo de migração do sistema SAGRES para 24 

SIGAA e de como as etapas de matrícula estão sendo complicadas. Sugere que ao final da 25 

semana seja feito um apanhado de todos os problemas que os discentes e professores 26 

relatarem para encaminhar para o Núcleo Acadêmico. Segundo ponto – Cronograma de 27 

reuniões de Colegiado para 2017.1: como encaminhamento para o Cronograma de reuniões 28 

foram indicadas as seguintes datas 06/06 – terça-feira às 14hs, 20/07 – quinta-feira às 14hs, 29 

10/08 – quinta-feira às 14hs, 17/09 – quinta-feira às 14hs, 14/09 – quinta-feira às 14hs e 26/10 30 

– quinta-feira às 14hs. Professora Daniela ressalta ficam estabelecidas estas datas, sob a 31 

prerrogativa que as mesmas se adéquem às Reuniões de Conselho, caso haja coincidência de 32 

datas. Ponto aprovado por unanimidade. Terceiro ponto – Cronograma de TCC (I e II) para 33 

2017.1. Para TCC I no semestre 2017.1, o calendário proposto é: Seminários de TCC I – 22 e 34 

23.08 (terça e quarta); entrega do TCC I – 16.09 (último dia de aula); entrega de anteprojeto de 35 

TCC I para matrícula em 2017.2 – 16.09 (último dia de aula); lançamento de nota – 02.10. Para 36 

TCC II, as datas propostas foram: Encaminhamento de confirmação de composição das bancas 37 

– 09.08; reunião de Colegiado para validação das bancas – 10.08; semana de referencia para as 38 

bancas – 11 a 16.08; entrega da versão final do TCC com os ajustes recomendados pela banca 39 



– 01.10; lançamento de notas no Sigaa – 02.10. Ponto aprovado por unanimidade. Quarto 40 

ponto – Aprovação de Componentes Curriculares 2017.1. Discute-se nesse ponto os 41 

componentes obrigatórios e as optativas propostas para o semestre (ver anexo) e já 42 

encaminhados à Coordenação do Colegiado de Gestão Pública e os métodos de avaliação de 43 

cada componente. Ponto aprovado por unanimidade.  Quinto ponto – Foram apresentados os 44 

resultados finais da disciplina GCAH606, oferecida em regime especial em 2016.1, para a aluna 45 

Aurivânia Caldas. Professora Daniela informa que a oferta de componentes em regime especial 46 

já foi feita por duas vezes, para alunos que eram prováveis concluintes e que, contudo, não 47 

integralizaram os componentes. Alerta para o fato de que essa oferta gera uma sobrecarga 48 

grande para o docente e que o Colegiado deveria analisar com mais cautela pedidos como 49 

esse, além de acompanhar de forma mais enérgica casos que possam requerer nesse tipo de 50 

demanda. Ponto aprovado por unanimidade. Sexto ponto – Documentos para Estágio válidos 51 

para 2017.1. Professora Lys informa que fez toda a atualização dos documentos de Estágio, 52 

preconizando por uma menor burocracia. Assim informa que seriam agora apenas três 53 

documentos, são eles: o Termo de Compromisso e Plano de Estágio, num mesmo documento, 54 

Relatório de Estágio e Folha de Frequência. Aprovado por unanimidade. Sétimo ponto – 55 

Pedido de emissão de Nota Pública do Colegiado em repúdio aos atos de violência ocorridos 56 

em Cachoeira, com discentes do CAHL. O professor Edgilson relatou o ocorrido, informando o 57 

ato de violência de gênero e xenofobia ocorrido em Cachoeira, tendo como vítimas duas 58 

estudantes do CAHL e uma moradora da cidade. A Professora Daniela informou que foram 59 

solicitados aos Colegiados do Centro a divulgação de uma Nota Pública, a sensibilização de 60 

professores do curso que pautassem em sala de aula o tema e a colaboração financeira para a 61 

produção de cartazes e panfletos que serão utilizados em um ato público. A professora Lys 62 

informa que se solidariza com o caso, mas alerta para o fato de que o Colegiado não é uma 63 

instância política e sim, uma instância administrativa e que a construção de uma Nota Pública 64 

não seria a ação mais acertada para o caso. Os demais membros presentes também 65 

concordaram e após discussão ficou decidido que o Colegiado iniciaria uma discussão por 66 

email institucional, convocando a comunidade acadêmica do CAHL a assinarem um manifesto 67 

contra o ato de agressão. Aprovado por unanimidade. Não havendo nada mais digno de nota, 68 

eu, Vanhise da Silva Ribeiro, lavrei a presente Ata, que, depois de aprovada, será assinada por 69 

mim e por e por todos os presentes. 70 


