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Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às 14h30 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 – Planejamento 4 

Seminários de TCC I em 2017.1; 5 - Validação de bancas de avaliação para o TCC II; 6 - 5 

Planejamento Acadêmico 2017.2 – Encaminhamento de demandas de obrigatórias e optativas 6 

para a Gestão de Ensino/Área de Conhecimento; 7- O que ocorrer. Estavam presentes os 7 

professores Doraliza Abranches Monteiro, Siélia Barreto Brito, Edgilson Tavares de Araújo, Lys 8 

Vinhaes, o representante discente Raul Landim, e Profa. Daniela Matos, que coordenou a 9 

reunião. A representante discente Camila Silva justificou sua ausência. Não houve apoio de 10 

secretariado. Profa. Daniela abriu a reunião com os informes. Profa Lys relatou o andamento 11 

do planejamento do IV Encontro Nos Caminhos da Gestão Pública, confirmado para ocorrer 12 

nos dias 04 e 05 de setembro, no auditório da Fundação Hansen. Informou ainda que em 2017 13 

haverá submissão de resumos e que, a depender da qualidade e dos envios, será elaborado e 14 

publicado um caderno de resumos do Evento. Profa. Lys manifestou ainda seu profundo 15 

incômodo com a proibição, por parte da PROEXT, de que sejam compartilhadas as 16 

coordenações dos eventos. Profa Daniela, por fazer parte da Câmara de Extensão, relatou que 17 

o tema foi debatido na Câmara e que, embora ela tivesse defendido a múltipla coordenação, 18 

foi voto vencido. Os outros coordenadores poderão ser mencionados como coordenadores na 19 

comissão de trabalho, mas a PROEXT se relacionará apenas com o coordenador principal.  20 

Profa. Lys enfatiza que este tema precisa ser reavaliado visto que terá impacto na progressão 21 

docente, a ser puxada diretamente do SIGA. Mais tarde, esta decisão da PROEXT promoverá a 22 

fragmentação de ações de extensão na Universidade. Profa Lys informa também que 23 

encaminhou à Vice Reitoria da UFRB uma relação de pendências identificadas no SIGAA e de 24 

problemas com os registros acadêmicos na Universidade, dentre os quais a abertura de 25 

cadernetas que já tinham sido consolidadas e o sumiço de alunos nas cadernetas. Prof. 26 

Edgilson chama atenção que o sistema não é amigável. Profa. Doraliza lembra que, ainda que 27 

as críticas sejam necessárias, é preciso reconhecer que o SIGAA é muito melhor que o SAGRES 28 

e que, portanto, precisa ser apoiado. Profa Siélia comunica ao Colegiado que precisou mudar a 29 

formatação da disciplina Economia II, para adequá-la ao pequeno grupo de alunos que 30 

continua cursando. Prof. Edgilson informa que estabeleceu parceria com o PET Cinema e que, 31 

no dia 11.08, um grupo de alunos fará uma capacitação para os alunos de Gestão Publica sobre 32 

captação de imagem e de áudio, de forma a contribuir para que os alunos possam realizar os 33 

documentários previstos na disciplina PPPIII.  Profa Daniela comunica que passou a integrar a 34 

Comissão responsável pela discussão sobre a curricularização da extensão em pelo menos 10% 35 

de carga horária, na Câmara de Extensão. Uma das discussões a serem levantadas neste fórum 36 

é a possibilidade de utilização das ACC como parte dos 10%. Profa Daniela relatou também que 37 

o Conselho de Centro, em reunião extraordinária, fez uma visita ao prédio do INSS em São 38 

Felix. Com suas particularidades, o prédio demandará um montante grande de recursos, de 3 a 39 



5 milhões, para que comece a ser ocupado. Como a perspectiva de ampliação de recursos para 40 

o CAHL é nula, o Conselho orientou a captação de recursos externos por meio de emendas 41 

parlamentares e outras ações. O prédio do INSS passa a se chamar Prédio Dois de Julho e 42 

coube ao Prof. Sergio Guerra escrever a justificativa para esta escolha. Profa Doraliza relata a 43 

realização do Fórum das Áreas de Conhecimento, ocorrido no dia 09 de agosto, no auditório 44 

do Hansen. A participação dos palestrantes Alexandre Almassi e Marcos Lhano, do CCAAB, foi 45 

muito interessante, como também o embasamento dos presentes pelo encaminhamento de 46 

dois textos, o primeiro dos palestrantes e o segundo escrito pelo Prof. Bruno Durães, 47 

coordenador da Área de Humanidades. Profa. Doraliza, bem como os professores presentes 48 

que estiveram no Fórum, consideraram boa a participação dos professores no evento (foram 49 

30 os presentes), com suas posições e tensionamentos. O representante discente Raul enfatiza 50 

a necessidade de os eventos não ocorrerem concomitantemente, visto que, para algumas 51 

pessoas, a realização do Fórum em paralelo a um evento sobre os 100 anos do Marxismo 52 

contribuiu para esvaziar o evento no CAHL.  Segundo ponto – Foram recebidos imediatamente 53 

antes da reunião vários processos de equivalência de ACC e confecção de diploma. Os mesmos 54 

serão analisados e submetidos posteriormente ao Colegiado. Terceiro ponto – Houve 55 

solicitação de redução de carga horária das alunas Alana dos S. Souza, Franciele Reis da Silva e 56 

Dayanne Coelho Queiroz, as três vinculadas à prefeitura de Cruz das Almas. Após análise da 57 

documentação enviada por cada uma, o Colegiado validou os três pedidos. Quarto ponto – 58 

Após relato da Profa. Lys sobre o panorama de trabalhos a serem apresentados, os professores 59 

fizeram alguns ajustes para acolher demandas específicas e Prof. Edgilson justificou a 60 

impossibilidade de estar presente. Ficou acordado que, em caso de falta durante as 61 

apresentações, os estudantes com horários na sequência terão suas apresentações 62 

adiantadas, para evitar tempo ocioso durante as duas tardes. A programação dos Seminários 63 

TCC I para 2017.1 foi então validada e encontra-se anexada a esta ata.  Quinto ponto – Profa. 64 

Lys apresentou o panorama de TCC II com defesas previstas para o semestre 2017.1.  Para 65 

composição das três bancas que preside no semestre 2017.1, Profa. Lys submeteu ao 66 

Colegiado o currículo da Profa Olivia Silveira, doutora em educação e especialista em avaliação 67 

de políticas. O Colegiado aprovou esta participação externa. Com a contribuição dos demais 68 

professores, foi feito o planejamento das bancas de TCC para 2017.1 (Anexo II). Tanto a 69 

programação dos Seminários de TCC I quanto as defesas de TCC II serão divulgadas no site de 70 

Gestão Pública e no Facebook. Sexto ponto – Em relação ao Planejamento Acadêmico 2017.2, 71 

Profa Daniela ressaltou a necessidade de o Colegiado de Gestão se relacionar com as Áreas de 72 

Conhecimento, que, em verdade, são as instâncias que atribuem os encargos docentes e 73 

associam demanda de disciplinas dos colegiados aos professores que podem saná-las. Ainda 74 

assim, o Colegiado de Gestão reorganizou seu planejamento, fazendo sugestões de 75 

professores e de horários, tanto para as disciplinas obrigatórias quanto para possíveis 76 

optativas. O plano será encaminhado ao Gestor de Ensino, para os trâmites. Sétimo ponto – O 77 

que ocorrer – não houve nenhuma menção. Não havendo nada mais digno de nota, eu, 78 

Daniela Abreu Matos, lavrei a presente Ata, que, depois de aprovada, será assinada por mim e 79 

por e por todos os presentes.  80 

Anexo I – Panorama de apresentação nos Seminários TCC I em 2017.1 81 

Anexo II – Composição das bancas para defesa de TCC II em 2017.1  82 
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