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Aos vinte e um dias do mês de 1 

do prédio Ana Nery, reuniu2 

Tecnologia em Gestão Pública para tratar dos seguintes pontos de pauta: 3 

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

equivalência, Acc e outros; 4. Validação das bancas de TCC para 2017.2 5. Validação do perfil 5 

do calouro 2017.2; 6. Validação do vídeo instrução de ACC;6 

ocorrer.  Estiveram presentes 7 

Edgilson Tavares de Araújo, 8 

houve representação discente, mas estivam presentes os alunos Elivandson9 

Almeida. Não houve apoio de secretariado10 

registrando que, na página da UFRB, já se encontra disponível o novo Regulamento de 11 

Graduação da Instituição e convocando a todos para uma leitura cui12 

reunião do Conselho de Centro de 31 de janeiro ficaram aprovadas cinco Áreas de 13 

Conhecimento do CAHL, sendo que a maior parte dos professores de Gestão Pública continua 14 

a integrar a Área de Ciências Sociais Aplicadas.  Profa. Daniela15 

participarem da discussão da minuta da resolução sobre a curricularização da extensão, que 16 

deverá ser divulgada pela Câmara de Extensão, da qual ela é membro (representante do 17 

Colegiado do CSTGP). Sobre este ponto, lembra q18 

curricularizar pelo menos 10% da carga horária obrigatória como extensão e que a ideia da 19 

UFRB é transformar algo que já existe em extensão, em lugar de ampliar a carga horária dos 20 

cursos. Profa Lys mencionou a visita técnica feita ao município de Pojuca, durante a Semana 21 

Pedagógica em 30 de janeiro, da qual participaram as estudantes Janaiany Miranda, Islane 22 

Santos e Larissa Trindade. Profa Daniela informou ainda sobre a mudança nas pró23 

com a saída da Profa. Rita Dias da PROGRAD e substituição pela Profa. Rose Mubarack e a 24 

substituição de Profa. Rose, na PRPGCI25 

que o Edital para preenchimento das vagas ociosas nos cursos de graduação po26 

Transferência Interna e Externa, Rematrícula ou Portador de Diploma para ingresso no 27 

semestre 2018.1 encontra-se publicado na página principal do Portal UFRB e que o Curso de 28 

Gestão Pública disponibilizou 07 vagas (02 para portador de diplomas, 029 

interna e 02 para transferência externa). Profa. Lys comunicou os presentes sobre o 30 

andamento dos Seminários TCC I (20 e 21.02.2018)31 

a ocorrência no turno noturno e a presença dos calouros. 32 

apresentações. No primeiro dia, participaram 55 pessoas. 33 

necessário, após a finalização do Seminário, o Colegiado fazer uma avaliação sobre o evento. 34 

Prof. Edgilson notifica sua saída35 

fevereiro, quando passa a se dedicar à coordenação do Projeto de Avaliação dos Resultados 36 

dos Editais de Fomento da Economia Solidária e Agricultura Familiar, pela UFRB, da 37 

participação na Diretoria de Extensão da AN38 
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44.300-000 

do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às 09h15m , na sala de reuniões 

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

Tecnologia em Gestão Pública para tratar dos seguintes pontos de pauta: 

redução de carga horária de estágio; 3. Análise dos processos de 

4. Validação das bancas de TCC para 2017.2 5. Validação do perfil 

6. Validação do vídeo instrução de ACC; 7. Planejamento 2018.1;

presentes os professores Doraliza Abranches Monteiro, Siélia Barreto Brito

 Lys Vinhaes, e Daniela Matos, que coordenou

houve representação discente, mas estivam presentes os alunos Elivandson

Não houve apoio de secretariado. Profa. Daniela abriu a reunião com os 

registrando que, na página da UFRB, já se encontra disponível o novo Regulamento de 

Graduação da Instituição e convocando a todos para uma leitura cuidadosa; informa que na 

reunião do Conselho de Centro de 31 de janeiro ficaram aprovadas cinco Áreas de 

Conhecimento do CAHL, sendo que a maior parte dos professores de Gestão Pública continua 

a integrar a Área de Ciências Sociais Aplicadas.  Profa. Daniela ressalta a importância de todos 

participarem da discussão da minuta da resolução sobre a curricularização da extensão, que 

deverá ser divulgada pela Câmara de Extensão, da qual ela é membro (representante do 

Colegiado do CSTGP). Sobre este ponto, lembra que, por Lei, todos os cursos deverão 

curricularizar pelo menos 10% da carga horária obrigatória como extensão e que a ideia da 

UFRB é transformar algo que já existe em extensão, em lugar de ampliar a carga horária dos 

mencionou a visita técnica feita ao município de Pojuca, durante a Semana 

Pedagógica em 30 de janeiro, da qual participaram as estudantes Janaiany Miranda, Islane 

Profa Daniela informou ainda sobre a mudança nas pró

Rita Dias da PROGRAD e substituição pela Profa. Rose Mubarack e a 

Rose, na PRPGCI, pelo Prof. Carlos Alfredo Lopes Carvalho.

preenchimento das vagas ociosas nos cursos de graduação po

Transferência Interna e Externa, Rematrícula ou Portador de Diploma para ingresso no 

se publicado na página principal do Portal UFRB e que o Curso de 

Gestão Pública disponibilizou 07 vagas (02 para portador de diplomas, 03 para transferência 

02 para transferência externa). Profa. Lys comunicou os presentes sobre o 

andamento dos Seminários TCC I (20 e 21.02.2018) que, em 2018, contou com duas inovações: 

a ocorrência no turno noturno e a presença dos calouros. Ao total, estão previstas 16 

apresentações. No primeiro dia, participaram 55 pessoas. Profa. Doraliza lembra que será 

necessário, após a finalização do Seminário, o Colegiado fazer uma avaliação sobre o evento. 

Prof. Edgilson notifica sua saída da assessoria da Direção do Centro no final do mês de 

fevereiro, quando passa a se dedicar à coordenação do Projeto de Avaliação dos Resultados 

dos Editais de Fomento da Economia Solidária e Agricultura Familiar, pela UFRB, da 

participação na Diretoria de Extensão da ANEPCP e de outros projetos de pesquisa. Registra, 

 

, na sala de reuniões 

se, em sessão ordinária, o Colegiado do Curso Superior de 

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

redução de carga horária de estágio; 3. Análise dos processos de 

4. Validação das bancas de TCC para 2017.2 5. Validação do perfil 

7. Planejamento 2018.1; 8. O que 

Monteiro, Siélia Barreto Brito, 

coordenou a reunião. Não 

houve representação discente, mas estivam presentes os alunos Elivandson Ribeiro e Caio 

abriu a reunião com os informes, 

registrando que, na página da UFRB, já se encontra disponível o novo Regulamento de 

dadosa; informa que na 

reunião do Conselho de Centro de 31 de janeiro ficaram aprovadas cinco Áreas de 

Conhecimento do CAHL, sendo que a maior parte dos professores de Gestão Pública continua 

ressalta a importância de todos 

participarem da discussão da minuta da resolução sobre a curricularização da extensão, que 

deverá ser divulgada pela Câmara de Extensão, da qual ela é membro (representante do 

todos os cursos deverão 

curricularizar pelo menos 10% da carga horária obrigatória como extensão e que a ideia da 

UFRB é transformar algo que já existe em extensão, em lugar de ampliar a carga horária dos 

mencionou a visita técnica feita ao município de Pojuca, durante a Semana 

Pedagógica em 30 de janeiro, da qual participaram as estudantes Janaiany Miranda, Islane 

Profa Daniela informou ainda sobre a mudança nas pró-reitorias, 

Rita Dias da PROGRAD e substituição pela Profa. Rose Mubarack e a 

of. Carlos Alfredo Lopes Carvalho.  Registrou 

preenchimento das vagas ociosas nos cursos de graduação por meio de 

Transferência Interna e Externa, Rematrícula ou Portador de Diploma para ingresso no 

se publicado na página principal do Portal UFRB e que o Curso de 

3 para transferência 

02 para transferência externa). Profa. Lys comunicou os presentes sobre o 

que, em 2018, contou com duas inovações: 

total, estão previstas 16 

Profa. Doraliza lembra que será 

necessário, após a finalização do Seminário, o Colegiado fazer uma avaliação sobre o evento. 

da Direção do Centro no final do mês de 

fevereiro, quando passa a se dedicar à coordenação do Projeto de Avaliação dos Resultados 

dos Editais de Fomento da Economia Solidária e Agricultura Familiar, pela UFRB, da 

EPCP e de outros projetos de pesquisa. Registra, 



no entanto, que, apesar de sair da assessoria, continua apoiando a Gestão do Centro.  O aluno 39 

Caio registra que vários alunos, tanto do quinto, mas especialmente do primeiro semestre, 40 

vem reclamando das ausências constantes do Prof. Alexandre Montanha e que, quando o 41 

mesmo comparece às aulas, raramente cumpre o período de tempo previsto. Neste momento,  42 

Profa. Daniela solicita a inclusão de novo ponto de pauta: Problema de andamento das 43 

disciplinas ofertadas pelo Prof. Alexandre Montanha, aprovado por unanimidade. O ponto 44 

passa a ser o segundo na pauta e os demais ficam 3. Análise das solicitações de redução de 45 

carga horária de estágio; 4. Análise dos processos de equivalência, Acc e outros; 5. Validação 46 

das bancas de TCC para 2017.2 6. Validação do perfil do calouro 2017.2; 7. Validação do vídeo 47 

instrução de ACC; 8. Planejamento 2018.1; 9. O que ocorrer. No ponto 2, após a apresentação 48 

de vários documentos pelos quais o Prof. Montanha informa a turma da disciplina Oficina de 49 

Textos (primeiro Semestre) sobre o cancelamento de aulas e do relato sobre outras aulas que 50 

não foram sequer até as 22h, o Colegiado decidiu por: a) informar à Direção do Centro sobre 51 

as ausências; b) entrar mais uma vez em contato com o Prof. Montanha, dessa vez solicitando 52 

formalmente um calendário de reposição de aulas e c) levantamento, junto à Gestão de Ensino 53 

e ao NUGTEAC, dos elementos que caracterizam a necessidade de cancelamento de disciplina. 54 

No ponto 3 – Análise das solicitações de redução de carga horária de estágio, houve apenas 55 

uma solicitação. A aluna Danuza Santana dos Santos Chaves abriu indevidamente processo de 56 

solicitação para redução de carga horária de estágio (23007.0033351/2018-45). Como o 57 

procedimento não envolve processo, o mesmo deve ser arquivado. O pleito, apesar deste erro, 58 

foi avaliado e aprovado, devendo a orientadora, Profa Daniela Matos, informar a discente. No 59 

ponto 4 - Análise dos processos de equivalência, Acc e outros, foram avaliados os seguintes 60 

processos: 61 

Processo Interessado Posição do Colegiado 

23007.028317/2017-01 Tamara Barbosa Oliveira 

/ aproveitamento de disciplinas  

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 – deferido 

23007.001397/2018-20 Leandro dos Santos Leite / 

aproveitamento de estudos (ACC) 

87,5, aprovado – encaminhar ao NUGTEAC 

23007020092/2017-36 Ronaldo Porto de Almeida 68,42, aprovado – encaminhar ao NUGTEAC 

23007.001292/2018-71 Elivandson Vale Ribeiro 108,25 aprovado – encaminhar ao NUGTEAC 

Os demais processos não foram analisados a tempo, visto que os alunos não encaminharam as 62 

planilhas pontuadas ou não complementaram os processos com os certificados 63 

correspondentes. Neste caso, o Colegiado recomendou aprovação ad referendum para agilizar 64 

os trâmites, caso sejam atingidos os limites de 68 horas. No ponto 5, Validação das bancas de 65 

TCC para 2017.2, apenas dois membros externos ao CSTGP foram convidados: o doutorando 66 

Marcelo Siquara (PM-BA/UEFS) e a professora Ludmila Meira (UFRB-CCAAB) ou, na sua 67 

impossibilidade, a servidora da SETRE Karine Oliveira. Nos dois casos, o Colegiado aprovou os 68 

convites. As bancas validadas encontram-se organizadas no Anexo 01. Em decorrência das 69 



reuniões e bancas marcadas para o mês de março, o Colegiado acordou a mudança da data da 70 

sua reunião, antecedendo-a para o dia 14.03, às 09h00. No ponto 6, Validação do perfil do 71 

calouro 2017.2, Profa. Lys apresentou o Relatório de Perfil do Ingressante do CSTGP em 72 

2017.2. Após alguns ajustes sugeridos pela Profa. Daniela, especificamente em relação à 73 

situação das estradas de Belém e Maragogipe, o Colegiado aprovou a publicação do trabalho 74 

no site, junto aos demais relatórios de perfil. No ponto 07, Validação do vídeo instrução de 75 

ACC, Profa Lys submeteu ao Colegiado o trabalho realizado pelos alunos Russenaide 76 

Castellany, Mateus Carvalho e Valdelice Santos, supervisionado por ela: um vídeo animação no 77 

qual as ACC em Gestão são explicadas. Este vídeo já havia sido apresentado ao público no IV 78 

Encontro Nos Caminhos da Gestão, mas não havia sido validado para publicação no site. O 79 

Colegiado aprovou e validou o trabalho, recomendando que seja emitido um atestado de 80 

produção tecnológica para os envolvidos. No ponto 8, Planejamento 2018.1, foram analisadas 81 

as mudanças propostas decorrentes das ofertas de optativas para o semestre e de participação 82 

dos professores em outros cursos/mestrado. O planejamento na sua forma final encontra-se 83 

no anexo II. Quanto às solicitações de disciplinas ofertadas em regime especial – Gestão no 84 

Brasil Contemporâneo e Elaboração de Projetos, o Colegiado opta por decidir sua oferta após 85 

encerramento do semestre 2017.2, para que a condição de concluinte dos solicitantes seja 86 

confirmada. Caso contrário, o Colegiado recomenda que o aluno aguarde pela oferta regular 87 

da disciplina. No ponto 9, O que ocorrer, nada foi trazido à discussão. A reunião foi encerrada 88 

as 12h15. Não havendo nada mais digno de nota, eu, Daniela Abreu Matos, lavrei a presente 89 

Ata, que, depois de aprovada, será assinada por mim e por todos os presentes.  90 

Anexo I _ Bancas validadas – TCC II em 2017.2 91 

Anexo II_ Planejamento Acadêmico 2018.1 92 


