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Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às 09h20m , 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 de equivalência e outros; 3 - Análise dos processos de solicitação de permanência; 4 4 
- Identificação de demandas de Componentes Curriculares para 2018.1; 5 - Análise de processo 5 
de solicitação de disciplina em regime especial; 6 - Uso do espaço do prédio do INSS; 7 - Análise 6 
do uso de disciplinas de outras formações como ACC; 8 - Simplificação do formulário de 7 
anteprojeto de TCC para 2018.1; e 9 - O que ocorrer. Estavam presentes os professores Doraliza 8 
Abranches Monteiro, Siélia Barreto Brito, Edgilson Tavares de Araújo, Lys Vinhaes, e Daniela 9 
Matos, que coordenou a reunião. Não houve representação discente. Não houve apoio de 10 
secretariado. Profa. Daniela abriu a reunião com os informes.  Profs. Daniela, Doraliza e Edgilson 11 
relataram a representação do Curso de Gestão Pública no II ENEPCP, realizado em Brasília, com 12 
dois artigos (um sobre o CSTGP, de autoria das Profas Lys, Daniela e Doraliza e o segundo, sobre 13 
o perfil dos TAEs do CAHL, de autoria dos Profs. Edgilson e Lys e da mestranda Marta Lucia Silva, 14 
egressa do CSTGP). Os professores relataram o bom nível de discussão do evento, o 15 
reconhecimento do trabalho do NDE do CSTGP e trouxeram uma demanda para que seja 16 
realizada uma pesquisa sobre egressos do CSTGP, visto que está prevista uma pesquisa nacional 17 
sobre o tema no Campo de Públicas. Uma possibilidade é que o grupo de pesquisa Organizações, 18 
Gestão e Políticas Públicas (OrGPoP) assuma esta iniciativa.  Prof. Edgilson informa que assumiu 19 
a Diretoria de Extensão do ANEPCP pelo período 2018-2019 e uma das atividades que liderará 20 
será o mapeamento das atividades de extensão e produção tecnológica no Campo de Públicas. 21 
Nesta linha pretende envolver alunos do CSTGP. Profa. Daniela informa que foi indicada para 22 
assumir a representação da UFRB no Conselho Municipal de Cultura em Cachoeira. Profa. Lys 23 
relatou a participação dos alunos Ícaro de Campos, Anderson Silva e Elivandson Ribeiro no XI 24 
SEPIP. Profa Doraliza registra que a mudança em cima da hora do formato de apresentação do 25 
trabalho (de comunicação oral para pôster) prejudicou um pouco o trabalho. A Coordenação do 26 
Colegiado deverá fazer uma carta à PPGPCI comunicando o fato e ponderando sobre a 27 
organização do evento em 2017, incluindo uma possível junção do SEPIP ao RECONCITEC de 28 
forma a evitar esvaziamento do evento. Também foi registrada a participação dos alunos Lucas 29 
Maia e Caio Almeida no Estágio Visita à Câmara de Deputados em Brasília, na primeira semana 30 
de dezembro. Prof. Edgilson relatou ainda a participação de alunos de Gestão Pública na III 31 
Audiência Pública com os Feirantes em Cachoeira, com excelente resultado e percepção 32 
positiva, pela comunidade, da atuação dos alunos do Curso. No ponto 2 – Análise de processos, 33 
foram analisados os seguintes processos de aproveitamento de estudos:  34 

Processo Interessado Posição do Colegiado 

23007.028190/2017-11 Adryane de Oliveira Santos GCAH 224 Fundamentos de Filosofia, deferido 
GCAH591 Deferido 



GCAH 225 Deferido 
 

23007.028014/2017-80 Luis Paulo Santos da Cruz GCAH 224 Fundamentos de Filosofia, deferido 
GCAH 225 Sociologia Geral, deferido 
 

23007.027989/2017-91 Francisco Rodney Ferreira 
Mendes 

GCAH 225 Sociologia Geral 
Indeferido, carga horária insuficiente 
GCAH 224 Fundamentos de Filosofia 
Indeferido, carga horária insuficiente 
GCAH 197 Oficina de Textos 
Deferido 

23007.028318/2017-47 Russenaide Castellany de 
Souza Batista Rocha 

GCAH 600 Orçamento e Finanças, deferido 
GCAH 780 Estatística Básica Aplicada, 
deferido 

23007.028220/2017-90 Sanda da Silva Santos GCAH 224 Fundamentos de Filosofia, 
indeferido 
GCAH 225 Sociologia Geral, indeferido 
 

23007.028317/2017-01 Tamara Barbosa Oliveira GCAH468 Gestão Social, deferido 
GCAH 218 Desenvolvimento de Comunidade, 
indeferido 
GCAH 602 Desigualdades Sociais e Raciais, 
indeferido 
GCAH 780 – Estatística Básica Aplicada, 
deferido 
GCAH 104 Antropologia – a ser submetida 

23007.028047/2017-20 Helder da Costa Galindo  GCAH 779 Direito Constitucional, deferido 
GCAH 568, Ciência Política, deferido 
GCAH 776, Licitações e Contratos, deferido 

Foram também analisadas as solicitações de redução de carga horária de estágio dos alunos 35 
Anailton Santana dos Santos, servidor na Secretaria de Educação de Cruz das Almas; Dayanne 36 
Coelho Queiroz, servidora no Colégio Estadual José Batista da Fonseca, também em Cruz das 37 
Almas; e Luiz Ricardo Santana, Coordenador de Estatística da Sec. Mul. de Cachoeira. Após 38 
análise das ocupações, as solicitações foram aprovadas, devendo as orientadoras, Profa Lys 39 
Vinhaes e Daniela Matos, entrar em contato com os alunos para que providenciem os 40 
documentos e iniciem seus estágios.  No ponto 3, foi analisada a seguinte solicitação de 41 
permanência no CSTGP: 42 

Processo Interessado Posição do Colegiado 

23007.027880/2017-53 Dayane Coelho Queiroz Deferido 

No ponto 4, foi discutida a demanda de alunos para a oferta da optativa Gestão de Logística em 43 
2018.1 (Anexo I), para 2018.1. Para que isto fosse considerado, foi observado um planejamento 44 
inicial do semestre, a ser encaminhado para a Gestão de Ensino e Áreas de Conhecimento, de 45 
acordo com o cronograma previsto de planejamento. A proposta encontra-se no Anexo II. Foram 46 
pensadas as seguintes optativas: Políticas Culturais, com Profa. Daniela;  Oficina de marketing 47 
social no Serviço Público, com Prof. Edgilson; Economia Brasileira Contemporânea, com Profa. 48 
Sielia, além da Gestão de Logística, com Profa. Doraliza. A oferta das optativas é condicionada à 49 
demanda das áreas de conhecimento por oferta de obrigatórias. O Colegiado deverá ainda 50 
consultar os outros professores. No ponto 05, foi analisado o processo 23007.029626/2017-90, 51 
de interesse da aluna Clara Costa da Silva, por meio do qual a aluna solicita a oferta, em regime 52 
especial, da disciplina GCAH607 Gestão Pública no Brasil Contemporâneo.  O processo foi aberto 53 
no dia 08.11.2017 e está dentro do que é previsto pelo Regulamento de Graduação da UFRB, 54 



Art. 59. No entanto, em consulta à aluna e sua orientadora de TCC, ficou evidente que não será 55 
possível a defesa do TCC em 2017.2. Assim, como ela não se forma neste semestre, fica definido 56 
que a possibilidade de oferta da disciplina será encaminhada ao Conselho de Centro 57 
considerando o semestre 2018.1. No sexto ponto, o Colegiado entende que, dada as restrições 58 
do espaço, o uso do prédio do INSS pelo CAHL deve ser voltado para atividades acadêmicas (e 59 
não administrativas); que, diante da impossibilidade de cada professor ter um gabinete, seria 60 
interessante que cada curso (incluindo os mestrados) tivesse uma sala e que esta sala pudesse 61 
comportar, além de armários para os professores e mesas com computadores ligados à rede e 62 
à impressora, duas salas menores (“aquários") que, mediante reserva, seriam utilizadas para 63 
orientações com alunos e outras atividades mais reservadas. Por fim, que houvesse espaço 64 
destinado a laboratórios. No sétimo ponto, a aluna Russenaide Castellany consulta o Colegiado 65 
sobre o uso de disciplinas de outras formações como ACC, quando estas disciplinas foram 66 
cursadas antes da matrícula no Curso de Gestão. Após leitura do texto do Regulamento de ACC 67 
e diante da dubiedade apresentada, o Colegiado entende que não é preciso solicitar 68 
aproveitamento de estudos para estas disciplinas “excedentes” e que é possível utilizá-las como 69 
ACC, desde que as mesmas não tenham sido anteriormente aproveitadas. O Colegiado 70 
recomenda ao NDE revisão do texto do Regulamento de ACC. No oitavo ponto, Profa Daniela 71 
apresenta a proposta do NDE de Gestão para a simplificação do formulário de anteprojeto de 72 
TCC, a ser implementado já neste semestre. Após análise, o formulário é aprovado (anexo III).  73 
No ponto 09, O que ocorrer, nada foi trazido à discussão. A reunião foi encerrada as 12h15. Não 74 
havendo nada mais digno de nota, eu, Daniela Abreu Matos, lavrei a presente Ata, que, depois 75 
de aprovada, será assinada por mim e por e por todos os presentes.  76 

Anexo I _ Demanda encaminhada por Ícaro Campos de optativa para 2018.1 77 

Anexo II_ Demanda de disciplinas para o semestre 2018.1 78 

Anexo III_ Novo formulário de anteprojeto de TCC I 79 


