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Ao décimo sétimo dia do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às nove horas e quinze 1 

minutos, na sala de reuniões do prédio Ana Nery, reuniu-se, em seção ordinária, o Colegiado 2 

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

processos; 3. Análise de solicitações de redução de carga horária de estágio; 4. Propostas de 4 

calendário de TCC referente a 2016.1, reuniões de NDE e de colegiado; 5. Novo calendário 5 

acadêmico da UFRB e suas implicações. 6. O que ocorrer. Estavam presentes as professoras Lys 6 

Maria Vinhaes Dantas, Daniela Matos, Doraliza Monteiro, Siélia Barreto Brito, Edgilson Tavares 7 

de Araújo, o representante discente Raul Landim e os discentes  Daniel Souza,  José Carlos 8 

Santos de Jesus, Janaiany Silva de Miranda, Anderson Silva e a servidora técnica-adminstrativa 9 

Marina Falconeri Azevedo. A professora Daniela abriu a reunião com os informes:Profa.  Lys 10 

começou informando que, no início do ano, cadastrou na UFRB um novo grupo de pesquisa, 11 

Organizações, gestão e políticas públicas, composto por docentes (Doraliza, Edgilson, André 12 

Araújo e Olivia Silveira) e já estão cadastrados os discentes bolsistas e voluntários IC e Marta 13 

Silva, orientanda de Prof. Edgilson no mestrado. A idéia é que o grupo se organize para que 14 

seja um embrião de futuro mestrado.  Com Profa Daniela, falou também sobre a Rede 15 

invisibilidades, pensada a partir de resposta a um edital do  CNPQ. A ideia da Rede é a 16 

formação de um grupo que, ao articular desde já parcerias, possa responder mais 17 

prontamente a oportunidades de captação de recursos.  Profa.  Daniela lembrou que o CAHL 18 

aprovou mestrado em Comunicação e informou que ela está no corpo docente, como 19 

professora permanente do programa. Prof. Edigilson informou que a UFRB foi convocada pela 20 

CAR para fazer avaliação de dois editais, de 2010 e 2012. Trata-se de um projeto integrado, 21 

que une os Centros (CAHL, CCAB e educação no campo, CFP), e ele participará da equipe de 22 

Políticas Públicas. Segundo ponto – Apreciação de processos: Foram analisados os seguintes 23 

processos: 23007. 027924/2016-64 (Keila Reis Santos – Matrícula fora do prazo – Deferido), 24 

23007.027922/2016-75 (Lariça Maria da Silva – Matrícula fora do prazo – Deferido), 23007. 25 

000125/2017-21 (Tallyta Barreto Menezes Freitas – Exercício domiciliar – O Colegiado 26 

encaminhará e-mail aos professores informando-lhes de que, até dezessete de março, a aluna 27 

está em atividade domiciliar, para que eles enviem a ela as respectivas atividades), 28 

23007.019136/2016-02 (Osvaldineia Oliveira da Cruz – Exercício domiciliar – O Colegiado 29 

pegará o histórico da aluna e informará a situação dela aos professores), 23007.017703/2016-30 

88 (Carlos Eduardo Sousa Libório – Aproveitamento de Estudos – Será dado novo prazo ao 31 

aluno, de uma semana a partir da notificação (provavelmente nesta data), para que ele 32 

complemente o seu processo. Caso não o faça, o processo seguirá; e, pois, para colar grau, o 33 

discente terá que abrir novo processo de aproveitamento de estudos). Raul falou sobre a sua 34 

situação de não estar matriculado em Estágio, por algum erro no sistema de matrícula da 35 

UFRB, o que resultou na impossibilidade de conseguir uma vaga via edital de estágio 36 

obrigatório na UFRB.  O Colegiado fará novo contato com a PROGRAD e solicitará reabertura 37 

do prazo a fim de ocupar as vagas de estágios. Terceiro ponto – Análise de solicitações de 38 

redução de carga horária de estágio: Não houve solicitações. Quarto ponto – Propostas de 39 

calendário de TCC referente a 2016.1, reuniões de NDE e de colegiado: NDE: 31.01, 07.03;    40 



Colegiado: 14.02, 21.03, 11.04. Quinto ponto – Novo calendário acadêmico da UFRB e suas 41 

implicações: O calendário foi apresentado e está aprovado. Sobre renomeação de 2016.2 pra 42 

2017.1 proposta pela Reitoria: será convocada uma reunião extraordinária com o Colegiado, 43 

antes da reunião do CONAC, para deliberação. O Colegiado se compromete, a pedido da 44 

representação estudantil, a enviar e-mail aos professores sugerindo-lhes que, se possível, 45 

façam revisão dos conteúdos estudados anteriormente à ocupação. Sexto ponto – O que 46 

ocorrer: Daniel narrou o episódio de tentativa de assalto ao ônibus dos estudantes, ocorrido 47 

no dia anterior, e sugeriu que o Colegiado veja, junto ao Conselho, a possibilidade de uma 48 

guarnição acompanhar os alunos até determinado  ponto do percurso. A sugestão foi acatada. 49 

A reunião finalizou-se às onze horas e trinta minutos. E, não havendo nada mais digno de nota, 50 

eu, Marina Falconeri Azevedo, lavrei a presente Ata, que, depois de aprovada, será assinada 51 

por mim e por todos os presentes. 52 


