
Ata da Reunião Ordinária  1 

No dia vinte e um de Março de dois mil e dezessete, às catorze horas e quarenta e cinco 2 
minutos, na sala de reuniões do prédio Ana Nery, reuniu-se, em seção ordinária, o Colegiado 3 
de Gestão Pública para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1. Informes; 2. Apreciação de 4 
processos; 3. Análise de solicitações de redução de carga horária de estágio; 4. Homologação 5 
das bancas de TCC; 5. Indicação de professor orientador de TCC; 6. Pontos para aula didática 6 
da seleção de professor(a) substituto(a)/Direito; 7. Banca examinadora para seleção de 7 
professor(a) substituto(a)/Direito; 8. O que ocorrer. Estavam presentes as professoras Lys 8 
Maria Vinhaes Dantas, Doraliza Monteiro, Daniela Matos, que a coordenou,  e a representante 9 
discente Camila Santos da Silva. Justificaram ausência os professores Siélia Barreto Brito e 10 
Edgilson Tavares. Também estiveram presentes o Professor André Araújo e o discente 11 
Elivandson Ribeiro.  Não houve apoio de secretaria na reunião.  No início da reunião, após as 12 
saudações iniciais, a representante Camila solicitou a inclusão de mais um ponto de pauta, 13 
Transporte para o Erecap, que, uma vez acordado entre todos, passa a ser o ponto 8 e O que 14 
ocorrer vem a ser o ponto 9. Professora Daniela iniciou a reunião abrindo espaço os informes: 15 
Profa. Daniela informou que foi dado início ao planejamento estratégico do CAHL que contou 16 
com a expressiva participação de Gestão Pública (discentes e docentes). A próxima reunião de 17 
planejamento está marcada para 28 de março, das 09 às 17h. Haverá ainda a criação de um 18 
grupo no Facebook de modo que aqueles que não possam estar presentes possam, pelo 19 
menos, votar nas propostas oriundas das reuniões. O Colegiado recomenda que os discentes 20 
participem do processo não só como alunos do CAHL, mas como processo formativo em 21 
Gestão Pública. Profa. Daniela informa a chegada da estudante Marisol Cruz Sanchez para 22 
cursar algumas disciplinas em Gestão Pública em 2017.1. A aluna participa do Programa de 23 
Mobilidade Internacional e é oriunda da Universidade de Chapingo, no México. Profa. Daniela 24 
lembra que o Edital de Mobilidade Internacional da UFRB encontra-se aberto e que a 25 
participação de estrangeiros no Curso talvez possa estimular os estudantes do CAHL a viajar. 26 
Profa Lys comunica que o Curso de Gestão Pública recebeu nota 4 no ENADE e conceito 4 no 27 
CPC, dando parabéns ao Curso e, em especial, reconhecendo o esforço dos concluintes que 28 
fizeram a prova do ENADE. Informa que foi publicado, no site de Gestão, um pequeno relatório 29 
com a análise do comportamento do Curso de Gestão frente a outros cursos na área que 30 
também fizeram o ENADE em 2015. Profa. Daniela ressalta, no entanto, que a nota no 31 
componente específico foi inferior àquela obtida no componente geral, o que implica que o 32 
Curso deverá trabalhar mais nos componentes específicos e que talvez a nova matriz contribua 33 
neste sentido. No ponto 2, foram apreciados os processos 23007.005814/2017-22, de Mirele 34 
Silva Santos, que teve concedido o atendimento domiciliar solicitado. Foi também apreciado o 35 
processo 23007. 017703/2016-88 e o Colegiado aprovou a carga horária de ACC (68,5 horas) 36 
de Carlos Eduardo Libório. Profa Daniela informa que foi comunicada pela SURRAC de 37 
pendência na matrícula do aluno Jorge Conceição, tendo sido devolvido o processo ao 38 
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Colegiado, para que o aluno faça a sua matrícula. Entretanto, Profa. Doraliza afirma que o 39 
aluno já está incluído em sua caderneta. Foram ainda analisados os pedidos de segunda 40 
chamada dos alunos Hudson Weslei (teoria de políticas públicas III) e José Raimundo 41 
(Desenvolvimento Contemporâneo). No ponto 3, não houve pedido de redução de carga 42 
horária para estágio. No ponto 4, foram homologadas as bancas de TCC para os formandos 43 
Uesclei Alves Reis, Juliana Ferreira Bonfim, Leonardo Martins e Jair Alves Gomes.  As quatro 44 
bancas são formadas por professores do CAHL, não tendo havido necessidade de análise de 45 
currículo. Profa. Doraliza informou a impossibilidade de defesa do aluno Jorge Conceição. 46 
Profa. Lys se responsabilizou por divulgar as bancas (horários, composição e sala) no site e na 47 
página de Gestão Pública no Facebook. No ponto 05, Profa Daniela relatou a necessidade, 48 
apresentada pela Profa. Maria Inês Caetano, de sua substituição como professora orientadora 49 
do discente Kleber Benevides, cujo trabalho é um estudo de caso sobre o Minha casa, minha 50 
vida. Profa Doraliza se comprometeu a conversar com o aluno para analisar se tem condição 51 
de fazer a orientação. O Colegiado deverá pedir que o aluno entre em contato com a 52 
professora. Ainda neste ponto, os presentes discutiram a desistência de vários alunos tanto em 53 
TCC I quanto no TCC II, o que tem preocupado a todos. Prof. André Araujo pondera que o 54 
Colegiado apoie a solicitação dos alunos por abordagens mais práticas e sugere uma “gincana 55 
de gestão pública” ou um “atelier de Gestão”, a ocorrer no início do semestre 2017.1. Os 56 
presentes gostaram da ideia que deverá ser desenvolvida e apresentada ao Colegiado na 57 
reunião de abril. No ponto 6, Profa Daniela relatou a demanda, com urgência, da Gestão de 58 
Ensino, para o encaminhamento dos pontos para aula didática da seleção de professor(a) 59 
substituto(a)/Direito. A partir dos pontos utilizados no concurso anterior, foi feita uma nova 60 
proposta com seis pontos (1. O Direito Administrativo e seus princípios na gestão pública 2. Os 61 
atos administrativos na gestão pública 3. Poderes Administrativos e Controle da Administração 62 
Pública 4. Instituições políticas e organização do Estado no Direito Constitucional Brasileiro 5. 63 
As Licitações como instrumentos de gestão pública 6. Os Contratos Administrativos como 64 
instrumentos de gestão pública) e encaminhada. O Colegiado validou os pontos e seu 65 
encaminhamento. Foi solicitado um professor graduado em Direito e com mestrado em 66 
Direito, Ciências Sociais e Áreas Afins. No ponto 7, o Colegiado validou a banca examinadora 67 
para este processo seletivo, composta pelas professoras Sielia Barreto Brito, Heleni Ávida e 68 
Juliana Barreto. No ponto 08, a representante discente Camila solicita ao Colegiado apoio para 69 
o transporte dos discentes para participação no ERECAP. Profa Lys reforçou que o Colegiado 70 
está aguardando, desde sua última reunião, a formalização do pedido, com o nome e demais 71 
dados daqueles que irão ao evento. Profa Daniela lembrou que, mesmo apoiando a solicitação, 72 
há uma grande contenção de recursos na Universidade. No ponto 9, Profa Daniela informou 73 
que o Reitor da UFRB apresentou a previsão de orçamento para 2017 e que o corte 74 
orçamentário, quando comparado com 2015, chega a quase 60%.   A reunião finalizou-se às 75 
dezesseis horas e trinta minutos. E, não havendo mais nada digno de nota, eu, Daniela Abreu 76 
Matos, lavrei a presente Ata, que, depois de aprovada, será assinada por mim e por e por 77 
todos os presentes. 78 
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