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Ao oitavo dia do mês de junho de dois mil e dezessete, às dez horas e quarenta e cinco 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. Apreciação de processos; 3. Apreciação dos pedidos de redução de carga 4 

horária em Estágio I e II; 4. Retificação do cronograma de TCC II para inclusão da semana de 5 

referência de pré-banca; e 5. O que ocorrer. Estavam presentes os professores Doraliza 6 

Abranches Monteiro, Siélia Barreto Brito, Edgilson Tavares de Araújo e Lys Vinhaes, que a 7 

coordenou. Participou ainda o discente Caio Almeida dos Santos. Justificou sua ausência a 8 

Profa. Daniela Matos. Não houve apoio de secretariado na reunião.  A professora Lys abriu a 9 

reunião com os informes: Prof. Edgilson comunicou que foi acordada, como consultoria 10 

prestada pela UFRB, uma avaliação dos editais de fomento à economia solidaria e à agricultura 11 

familiar da CAR e do BNDES e que haverá, possivelmente, vagas para alunos de Gestão Pública. 12 

Informou ainda sobre o sucesso da participação de alunos do CAHL, em especial da egressa 13 

Marta Silva e do graduando Israel Costa do CSTGP, no II EABRAPPS, ocorrido em Aracaju no 14 

período de 31.05 a 02.06. Os alunos apresentaram seus trabalhos e fizeram uma boa interação 15 

com pesquisadores e estudantes presentes. Profa Siélia informou sobre a situação da disciplina 16 

GCAH 501 – Economia II que, após ajustes de matrícula e os problemas com o Sigaa durante a 17 

matrícula on line, conta com apenas 03 alunos de Gestão Pública frequentando as aulas. 18 

Chamou atenção da Coordenação para o problema de que a disciplina também não consta, no 19 

Sigaa, como optativa para Gestão Pública. Profa. Lys se comprometeu a investigar como 20 

resolver a questão da optativa. Profa Lys relatou a reunião extraordinária do Conselho de 21 

Centro, ocorrida em 07.06.2017, cujo ponto de pauta foi o panorama de evasão do CAHL. 22 

Relatou que a evasão em Gestão gira entre 33% e 44% para as três primeiras turmas (2010 a 23 

2012) e que o Conselho solicitou a cada Colegiado que fizesse uma auditoria nos dados sobre 24 

suas turmas, visto que as bases no Sagres não tinham comunicação entre si, o que dificultou 25 

bastante o trabalho da PROGRAD. Ressaltou ainda que a Direção do Centro e a PROGRAD 26 

solicitaram que as soluções para os problemas identificados sejam propostas no nível do 27 

Centro e não do Curso. Segundo ponto – Foi avaliada a solicitação de permanência no CSTGP 28 

de Cleiton Carlos Santos de Jesus (processo 23007.008701/2016-6). O aluno deu entrada ao 29 

processo em 07 de abril de 2016, fora do prazo previsto pela Instituição. A SURRAC, à época, 30 

orientou o Colegiado que aguardasse o novo Edital de Cancelamento de Matrícula para 31 

processar o pedido. Entretanto, o nome do aluno não constou no novo edital e sua matrícula 32 

foi cancelada. No início de 2017.1, em contato com a SURRAC (Sra. Mariana), Profa. Lys 33 

explicou a situação do discente e a servidora orientou que o Colegiado avaliasse o pedido e o 34 

tramitasse, inserindo no despacho a relação de disciplinas de interesse do aluno em 2017.1. 35 

Após análise do histórico e da situação do aluno, os membros do Colegiado aprovaram por 36 

unanimidade a solicitação de permanência no Curso. Terceiro ponto – Foram apresentadas 37 

solicitações de redução de carga horária por dois discentes: Anderson Costa (sob orientação da 38 

Profa. Siélia Barreto) e Kleber Silva (orientação da Profa. Lys Vinhaes). Após análise, as duas 39 



solicitações foram aprovadas. Quarto ponto – Foi discutida a inserção, em 2017.1, de uma 40 

semana de referência para realização de pré-banca para alunos de TCC II. Após ponderações 41 

sobre os efeitos de participação neste tipo de atividades, o Colegiado aprovou o período de 08 42 

a 11 de agosto de 2017. Profa. Lys ficou responsável por alterar o cronograma publicado no 43 

site de Gestão.  Quinto ponto – O que Ocorrer, Profa. Doraliza relatou a situação da aluna 44 

Sirleide Gomes que, não tendo realizado matrícula on line ou no ajuste, a procurou para 45 

orientação. Profa. Doraliza orientou a aluna a regularizar sua matrícula para que fosse possível 46 

dar prosseguimento ao TCC II. O Colegiado considera que os alunos precisam honrar os 47 

períodos definidos pela UFRB para os trâmites de graduação, não devendo ficar em regime de 48 

exceção. Não havendo nada mais digno de nota, eu, Lys Maria Vinhaes Dantas, lavrei a 49 

presente Ata, que, depois de aprovada, será assinada por mim e por todos os presentes. 50 


