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Aos seis dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às dez horas, na sala de reuniões do 1 

prédio Ana Nery, reuniu-se, em sessão ordinária, o Colegiado do Curso Superior de Tecnologia 2 

em Gestão Pública para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1. Informes; 2- Análise de 3 

processos; 3 - Análise de solicitações de redução de carga horária de estágio; 4 - Indicação de 4 

perfil para concurso docente; 5 -  Panorama preliminar sobre evasão no CAHL e no CSTGP; 6 - 5 

Planejamento Acadêmico 2017.2; 7- Proposição do Evento Nos Caminhos da Gestão para 6 

2017.1 e 8- O que ocorrer. Estavam presentes os professores Doraliza Abranches Monteiro, 7 

Siélia Barreto Brito, Edgilson Tavares de Araújo, Lys Vinhaes, a representante discente Camila 8 

Silva, e Profa. Daniela Matos, que coordenou a reunião. Não houve apoio de secretariado. 9 

Profa. Daniela abriu a reunião com os informes. Profa. Siélia relata que os alunos ainda 10 

matriculados na disciplina Economia II (05) continuam pedindo uma posição sobre se esta 11 

disciplina é ou não considerada optativa para o Curso de Gestão Pública. Manifesta ainda 12 

preocupação com dois alunos que não frequentam as aulas, embora não tenham trancado a 13 

disciplina. Profa. Daniela informa que já conversou com alguns alunos sobre o tema e que a 14 

disciplina será considerada optativa, ficando para o final do semestre, após os resultados, a 15 

orientação sobre os trâmites para que isto aconteça. Prof. Edgilson informa o seu afastamento 16 

durante a semana de 28 de julho para participação e apresentação de trabalho em evento 17 

acadêmico no Uruguai. Informa ainda que teve aprovados dois trabalhos, um no JOINPP 18 

(Maranhão) e outro no GIGAPP (Madrid). Profa. Daniela informa a abertura do Edital PIBEX, na 19 

UFRB, com prazo curto para submissão (até 16.07). Comunica também que, na semana de 10 a 20 

14.07, ofertará um curso sobre projetos culturais e captação de recursos para comunidade, 21 

que integra o Programa Saberes Cruzados da UFRB. A demanda para o curso foi muito grande, 22 

o que resultará na oferta de um segundo curso. Informa ainda que o Mestrado de 23 

Comunicação recebeu e homologou 67 inscrições, até o momento, para as 10 vagas ofertadas. 24 

O início das aulas acontece em 14 de agosto e ela será responsável, em parceria com a Profa. 25 

Jussara Maia, por um dos componentes curriculares para o mestrado. Professor Edgilson 26 

informa que está aberta a chamada de trabalho para o II ENEPCP, a acontecer em BSB em 05 a 27 

07 de dezembro e que haverá concurso de monografias e TCCs. O evento tem expectativa para 28 

2000 pessoas. A data de submissão será encerrada em 05 de agosto.  Prof. Edgilson comunica 29 

a comemoração, em 27 de setembro, dos 90 anos de D. Dalva Damiana, doutora honoris causa 30 

pela UFRP. Para esta celebração, estão previstas uma exposição de fotografias no NUDOC 31 

durante o mês de setembro; Solenidade na Câmara de Vereadores no dia 25.09; e Seminário 32 

90 anos: Vida e Obra de Dalva Damiana nos dias 26 e 27.09, quando haverá uma exposição de 33 

filme com debate e abertura pela própria D. Dalva, em aula cantada. Segundo ponto – não 34 

houve processos a serem analisados. Terceiro ponto – Não houve solicitação de redução de 35 

carga horária no período. Quarto ponto – Após relato da Profa. Doraliza sobre a vaga existente 36 

a partir da aposentadoria de uma professora vinculada à Área de Conhecimento Ciências 37 

Sociais Aplicadas, o Colegiado foi demandado a contribuir para a definição do perfil da vaga 38 

para concurso, com base em uma decisão já tomada pela Área: a função deve ser ocupada por 39 



professor formado em Serviço Social, com doutorado em Ciências Sociais Aplicadas e afins. 40 

Profa. Doraliza solicita ainda que o Colegiado faça sua contribuição já tendo considerado o 41 

novo PPC do Curso, em fase de finalização. O Colegiado ratifica a titulação exigida para a vaga, 42 

sugere que o nome da vaga seja: Gestão de Políticas Sociais e que, dentre as disciplinas a 43 

serem assumidas, estejam FIAPS (SeSo) e Monitoramento e Avaliação (Gestão). Recomenda 44 

ainda que, dentre os pontos a serem avaliados, estejam: análise racional de políticas públicas e 45 

planejamento e orçamento da assistência social. Por fim, recomenda que, na composição da 46 

banca de avaliação, seja convidado um avaliador com formação/atuação na área de gestão de 47 

políticas sociais. Quinto ponto – Profa. Daniela informou os presentes sobre a reunião 48 

extraordinária convocada pelo Conselho de Centro, a partir de um estímulo da PROGRAD, para 49 

apresentação de dados preliminares sobre a evasão no CAHL e uma discussão sobre como 50 

combater o problema, que afeta diretamente a captação de recursos pela UFRB. Profa. Lys, 51 

que representou a Coordenação na referida reunião, fez o relato, ressaltando a solicitação 52 

feita pela PROGRAD de que cada Colegiado conferisse seus dados, visto que a base de dados 53 

original foi composta a partir de muitas bases oriundas do SAGRES, o que pode ter implicado 54 

imprecisões. As professoras informaram a todos sobre, a partir do trabalho de conferência já 55 

iniciado, as inconsistências encontradas entre aquilo que está registrado no SIGAA e o que 56 

realmente ocorre no Curso. São exemplos alunos já graduados que permanecem como ativos 57 

ou alunos que não frequentam e que não foram incluídos no Art. 65 do Reg. de Graduação. A 58 

Coordenação do Colegiado apresentará este panorama final na próxima reunião. Profa. Lys 59 

ressalta que, como solicitado pela PROGRAD e pela Direção, as análises posteriores sejam 60 

feitas à luz de uma visão do Centro e não apenas do Curso. Sexto ponto – As áreas de 61 

conhecimento voltam a atuar no planejamento acadêmico e cabe ao Colegiado solicitar 62 

professores para suas demandas. Para 2017.2 (que corresponde a 2017.1, o que implica 63 

entrada de calouros), as disciplinas foram dispostas como já planejado, considerando o rodizio 64 

das disciplinas pelos dias da semana.  Os próprios professores do Colegiado podem assumir as 65 

disciplinas obrigatórias, com exceção de Oficina de Textos, Sociologia, Filosofia e Métodos 66 

Quantitativos (demanda externa). A representante discente Camila se responsabilizou por 67 

fazer uma consulta aos discentes sobre demandas de optativas, a ser apresentada na reunião 68 

seguinte de Colegiado, ao mesmo tempo que a coordenação consultará os docentes sobre 69 

disponibilidade e/ou interesse na oferta de componentes optativos.  O Colegiado deverá 70 

passar sua proposta para as duas Áreas: Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas.  Sétimo 71 

ponto – Visto que não houve a realização do IV Encontro Nos Caminhos da Gestão Pública em 72 

2016.1, Profa. Lys propõe a realização do evento em 2017.1, com espaço para apresentação de 73 

trabalhos elaborados pelos alunos nas disciplinas e projetos de pesquisa e de extensão, além 74 

de palestras. Informou que uma das turmas tinha sugerido que o tema fosse 1) Mercado de 75 

trabalho do gestor público ou 2) Formação política. Ficou definido que a comissão docente 76 

para o evento é composta pelos Professores Lys Vinhaes, Doraliza Monteiro e Edgilson 77 

Tavares; que o evento ocorrerá nos dias 04 e 05 de setembro; que deverá ser composta a 78 

comissão discente; que o tema será Mercado de Trabalho para o gestor público e se tentará 79 

convidar um palestrante de fora do Estado. No oitavo ponto – O que ocorrer – Profa. Daniela 80 

comunica o afastamento do Prof. André Araújo, pela impossibilidade de renovação do 81 

contrato, e apresenta o e-mail que o professor havia encaminhado como despedida. O 82 

Colegiado registra que o Prof. André, na condição de professor substituto, por vontade 83 

própria, excedeu suas obrigações contratuais, não tendo ficado restrito a dar aulas. O 84 



professor, na medida do possível, se envolveu com o Curso, participou de projetos, eventos, 85 

bancas,  contribuiu informalmente na orientação de alunos em desenvolvimento de TCC, além 86 

de ter sido sempre um ótimo colega. O Colegiado lamenta o fato de não ser possível a 87 

renovação de seu contrato. Não havendo nada mais digno de nota, eu, Daniela Abreu Matos, 88 

lavrei a presente Ata, que, depois de aprovada, será assinada por mim e por e por todos os 89 

presentes.  90 


