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Ao primeiro dia do mês de 1 

reuniões do prédio Ana Nery, reuniu2 

Tecnologia em Gestão Pública3 

Análise de processos de equivalência e outros; 3 4 

permanência; 4 -  Validação dos planos de disciplina encaminhados 5 

de setembro (18.09.2017); 5 6 

oferta de vagas e temas de TCCI para 2018.1; 7 7 

para 2017.2; 8 - O que ocorrer8 

Monteiro, Siélia Barreto Brito9 

coordenou a reunião. Não houve representação discente. 10 

Profa. Daniela abriu a reunião com os 11 

I Seminário de Pesquisa, Extensão e Ações A12 

avanços em relação às semanas de abertura 13 

contribuindo para que aprimoramentos sejam trazidos para as próximas edições.  Profa. 14 

Daniela lembrou que foi uma determinação do Conselho de Centro que não deveria haver 15 

suspensão de aula, para que os professores pudessem levar seus alunos pa16 

desta maneira evitando o esvaziamento do Seminário, o que, infelizmente, ocorreu em alguns 17 

casos. Profa. Lys argumentou que, nas próximas edições, talvez a divulgação com mais 18 

antecedência da programação contribua para que os professores 19 

Também nos informes, Profa. Doraliza 20 

Conhecimento do Centro, ocorrido21 

obrigatórios que deverão compor cada uma das áreas a se22 

passará a integrar a comissão para organizar a documentação resultante das discussões do II 23 

Fórum, junto a outros membros recomendados pelos participantes. A documentação será 24 

submetida ao Conselho de Centro em sua reunião de 25 

a visita técnica realizada na Assembleia Legislativa da Bahia, na qual estiveram presentes 20 26 

alunos de Gestão Pública e do Mestrado de Ciências Sociais, de modo que pudessem 27 

acompanhar e participar da audiência púb28 

danos. No ponto 2 – Análise de processos,29 

aproveitamento de estudos:  30 

Processo 

23007.026881/2017-81 Rhalliete Souza Cruz

23007.027308/2017-94 Anderson Conceição Ferreira
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Rua Ana Nery, n. 25, Centro, Cachoeira, Bahia, Brasil, CEP 
44.300-000 

do mês de novembro de dois mil e dezessete, às 08h35 horas, 

édio Ana Nery, reuniu-se, em sessão ordinária, o Colegiado do Curso Superior de 

Gestão Pública para tratar dos seguintes pontos de pauta:

Análise de processos de equivalência e outros; 3 -  Análise dos processos de solicitação de 

Validação dos planos de disciplina encaminhados pós-reunião

de setembro (18.09.2017); 5 - Cronograma de TCC I e TCC II para 2017.2; 6

oferta de vagas e temas de TCCI para 2018.1; 7 - Cronograma de reuniões de Colegiado e NDE 

O que ocorrer. Estavam presentes os professores Doraliza 

Brito, Edgilson Tavares de Araújo, Lys Vinhaes, e Daniela Matos

Não houve representação discente. Não houve apoio de secretariado

abriu a reunião com os informes. Profa. Doraliza fez uma breve reflexão sobre o 

I Seminário de Pesquisa, Extensão e Ações Afirmativas do CAHL, ressaltando que houve 

avanços em relação às semanas de abertura nos semestres anteriores

contribuindo para que aprimoramentos sejam trazidos para as próximas edições.  Profa. 

Daniela lembrou que foi uma determinação do Conselho de Centro que não deveria haver 

suspensão de aula, para que os professores pudessem levar seus alunos pa

desta maneira evitando o esvaziamento do Seminário, o que, infelizmente, ocorreu em alguns 

casos. Profa. Lys argumentou que, nas próximas edições, talvez a divulgação com mais 

antecedência da programação contribua para que os professores se engajem no Seminário. 

Também nos informes, Profa. Doraliza relatou as principais decisões do II Fórum

ocorrido no dia 31.10.2017, quanto à matriz de componentes 

obrigatórios que deverão compor cada uma das áreas a serem implementadas. Profa. Lys 

passará a integrar a comissão para organizar a documentação resultante das discussões do II 

Fórum, junto a outros membros recomendados pelos participantes. A documentação será 

submetida ao Conselho de Centro em sua reunião de dezembro de 2017. Prof. Edgilson relatou 

a visita técnica realizada na Assembleia Legislativa da Bahia, na qual estiveram presentes 20 

alunos de Gestão Pública e do Mestrado de Ciências Sociais, de modo que pudessem 

acompanhar e participar da audiência pública sobre efetivação de política de redução de 

Análise de processos, foram analisados os seguintes processos de 

 

Interessado Posição do Colegiado

Rhalliete Souza Cruz GCAH 225 Sociologia Geral
Indeferido, carga horária insuficiente
GCAH 197 Oficina de Textos
Indeferido, carga horária insuficiente

Anderson Conceição Ferreira GCAH 224 Fundamentos de Filosofia
GCAH 225 Sociologia Geral
GCAH 197 Oficina de Texto
Deferido para os três casos

 

horas, na sala de 

do Curso Superior de 

para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1- Informes; 2- 

Análise dos processos de solicitação de 

reunião do Colegiado 

6  -  Panorama de 

Cronograma de reuniões de Colegiado e NDE 

Doraliza Abranches 

, e Daniela Matos, que 

Não houve apoio de secretariado. 

Profa. Doraliza fez uma breve reflexão sobre o 

firmativas do CAHL, ressaltando que houve 

anteriores, mas também 

contribuindo para que aprimoramentos sejam trazidos para as próximas edições.  Profa. 

Daniela lembrou que foi uma determinação do Conselho de Centro que não deveria haver 

suspensão de aula, para que os professores pudessem levar seus alunos para as atividades, 

desta maneira evitando o esvaziamento do Seminário, o que, infelizmente, ocorreu em alguns 

casos. Profa. Lys argumentou que, nas próximas edições, talvez a divulgação com mais 

se engajem no Seminário. 

Fórum das Áreas de 

31.10.2017, quanto à matriz de componentes 

rem implementadas. Profa. Lys 

passará a integrar a comissão para organizar a documentação resultante das discussões do II 

Fórum, junto a outros membros recomendados pelos participantes. A documentação será 

dezembro de 2017. Prof. Edgilson relatou 

a visita técnica realizada na Assembleia Legislativa da Bahia, na qual estiveram presentes 20 

alunos de Gestão Pública e do Mestrado de Ciências Sociais, de modo que pudessem 

lica sobre efetivação de política de redução de 

foram analisados os seguintes processos de 

Posição do Colegiado 

Sociologia Geral 
Indeferido, carga horária insuficiente 
GCAH 197 Oficina de Textos 
Indeferido, carga horária insuficiente 

GCAH 224 Fundamentos de Filosofia 
GCAH 225 Sociologia Geral 

Texto 
para os três casos 



Foram validados os processos aprovados ad referendum: 31 

Processo Interessado Posição do Colegiado 

23007.020246/2017-90 Vanderley da Conceição Pereira Aproveitamento de estudos / validação de 
carga horária de ACC 

23007.020248/2017-89 Ismar Jones Pereira Lima Aproveitamento de estudos / validação de 
carga horária de ACC 

23007.020089/2017-12 Raul Bonfim Landim Aproveitamento de estudos / validação de 
carga horária de ACC 

Foi também analisado e validado o pedido de redução de carga horária de estágio do aluno 32 

Marcel Fraga, orientado pela Profa Sielia Barreto. No ponto 3, foram analisadas as seguintes 33 

solicitações de permanência no CSTGP: 34 

Processo Interessado Posição do Colegiado 

23007.026584/2017-35 Michele de Souza Silva Deferido. 

23007.026733/2017-66 Vagner Souza dos Santos Deferido.  

23007.026581/2017-00 Lindomar Carlos Sodré da Silva Deferido.  

23007.026579/2017-22 Ailton Telesforo dos Santos 
Junior 

Deferido.  

23007.026818/2017-44 Rodrigo Pereira Santos Deferido.  

23007.026916/2017-81 Rodrigo Ferreira Assunção Deferido 

23007.026826/2017-91 Edisandro de Cerqueira Barbosa Deferido.  

23007.026785/2017-32 Cleber de Souza Brito Deferido 

23007.026912/2017-01 Almir Pires França Indeferido. Art 68. Prazo máximo ultrapassado.  

23007.026908/2017-35 Joselito Novaes Santana Junior Deferido 

23007.026852/2017-36 Adilan Jesus Gorveia da Silva Deferido 

23007.026913/2017-48 Adriana Almeida Sampaio Indeferido. Art 68. Prazo máximo ultrapassado. 

23007.026910/2017-12 Ronaldo Porto de Almeida Deferido 

23007.026917/2017-26 Helder da Costa Galindo Deferido 

23007.026911/2017-59 Jandarailson da Silva de Souza Deferido 

23007.026909/2017-80 Sirleide Gomes de Souza Deferido 

No ponto 4, foram validados os planos de disciplina encaminhados pelos Profs Edgilson 35 

Tavares, Alexandre Montanha e Sielia Barreto. Prof. Nelson Montenegro, em posicionamento 36 

político, não apresentou plano de disciplina no semestre, o que deverá ser comunicado à 37 

Gestão de Ensino. No ponto 05, o cronograma de TCC I e de TCC II acordado para o semestre 38 

2017.2 foi: TCC I – os seminários acontecem nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2018, terça e 39 

quarta, das 18 as 23 h; a entrega do TCC I para avaliação do orientador deve acontecer no 40 

máximo no último dia de aula (24.03.2018) e a entrega do anteprojeto de TCC com a carta de 41 

aceite do orientador deve ser encaminhada ao Colegiado, por mail do orientador, até no 42 

máximo dia 09.04.2018. Em relação ao TCC II, o Orientador deve encaminhar a composição das 43 



bancas para a Coordenação do Colegiado até no máximo dia 20 de fevereiro, visto que a 44 

reunião na qual ocorre a validação das bancas se dá no dia 21 de fevereiro. A semana de 45 

referência das bancas é 19 a 24 de março de 2018 e a data limite para entrega da versão final, 46 

já revisada após as considerações da banca, é 08 de abril, dado que o dia 09 de abril é deadline 47 

de fechamento do SIGAA para lançamento das notas. Profa. Lys se comprometeu a publicar o 48 

novo cronograma na página de TCC no site de Gestão Pública. No sexto ponto, considerando 49 

os TCCI em andamento no semestre 2017.2, Prof. Edgilson tem uma vaga para 2018.1, Profa. 50 

Siélia tem 3, Profa. Doraliza tem 2, Profa Daniela tem 3 e Profa. Lys não tem vagas disponíveis. 51 

A coordenação do Colegiado se comprometeu a fazer uma consulta aos demais professores, 52 

bem como levantar os temas de orientação, para publicar no site e no grupo de Gestão do 53 

Facebook, para contribuir para os alunos que deverão apresentar anteprojeto no final de 54 

2017.2. No sétimo ponto, para as reuniões de Colegiado no semestre ficaram definidas as 55 

seguintes datas: Novembro - 01.11.2017- 08h30; Dezembro-13.12.2017-14h00; Janeiro - 56 

férias; Fevereiro- 21.02.2018- 09h00; Março -20.03.2018- 14h00. Para as reuniões de NDE do 57 

semestre ficaram definidas as seguintes datas: Novembro - 29.11.2017 -09h00; Dezembro -58 

20.12.2017 -09h00; Janeiro – Férias; Março- 07.03.2018 -09h00. Profa. Lys se comprometeu a 59 

divulgar os dois calendários no site de Gestão. No ponto 08, O que ocorrer, Profa Daniela 60 

mencionou a demanda da PROGRAD pelo posicionamento dos Colegiados sobre a oferta SiSu 61 

do semestre 2018.1. No caso de Gestão Pública, como a oferta é anual e houve recebimento 62 

de uma turma em 2017.2 (pela renomeação do semestre anterior), não haverá abertura de 63 

vagas em 2018.1.  Não havendo nada mais digno de nota, eu, Daniela Abreu Matos, lavrei a 64 

presente Ata, que, depois de aprovada, será assinada por mim e por e por todos os presentes.  65 


