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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO SUPE RIOR DE 
TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA, REALIZADA EM 06 DE DE ZEMBRO DE 
2016. 
 
Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às 09 horas e 30 minutos, reuniu-se 
o Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública (doravante CSTGP) na sala 
de Reuniões do Prédio Administrativo do CAHL, na Rua Ana Nery. Participaram da reunião 
seu membro-representante estudantil Raul Landim (suplente) e seus membros-professores 
Siélia Barreto, Doraliza Monteiro, Edgilson Tavares, Lys Vinhaes e Daniela Matos, que a 
coordenou, além das alunas Larissa Trindade e Janaiany Miranda. Não houve apoio de 
secretariado nesta reunião. A reunião cumpriu a seguinte pauta: 1 – Informes; 2 - Apreciação 
de Processos; 3 - Análise de solicitações de redução de carga horária de estágio; 4- Validação 
do relatório sobre o perfil do aluno 2016.1; 5-Alteração de Componentes Curriculares 
Optativos no novo Projeto Político Pedagógico; 6 - Eleição de Coordenação e Vice-
Coordenação; 7 – O que Ocorrer. Dando início à reunião, Profa. Daniela cumprimentou os 
presentes e perguntou se havia necessidade de inserção de algum novo ponto na pauta. Não 
havendo, abriu para os informes. Nos informes, Profa Lys relatou a aprovação de quatro 
trabalhos de alunos do Curso de Gestão Pública para o IV Reconcitec. O primeiro resulta de 
uma pesquisa realizada na disciplina Estatística Básica Aplicada sobre a percepção dos alunos 
de Gestão que fizeram a prova do ENADE, de autoria de Caroline Cruz e Uesclei Reis. O 
segundo é um relato de experiência sobre o uso de jogos em sala de aula na educação 
superior, elaborado por Israel Costa, de Gestão, e Erika Muniz, de História. Nos dois 
trabalhos, houve coautoria da professora. Os dois outros trabalhos, de autoria das alunas 
Russenaide Castellany e Adriana Cardoso, são fruto de duas monografias, uma sobre 
contabilidade pública e a segunda sobre evasão fiscal e ética. Profa Lys ressalta a importância 
de, na sala de aula, os professores indicarem aos alunos possibilidades de publicação dos 
trabalhos desenvolvidos durante o curso. Prof. Edgilson informa a publicação do número 
especial da revista O Social em Questão, da PUC-Rio, sobre gestão social e avaliação de 
políticas públicas, que ele ajudou a organizar junto com dois outros professores. Informa 
ainda que está aberto até 09 de dezembro o prazo para submissão de trabalhos para o III 
Encontro Internacional Participação, Democracia e Políticas Públicas, a se realizar em 30.05 a 
02.06.2017, em Vitoria – ES. A ideia do GT Análise de políticas públicas: formulação, 
implementação e avaliação é publicar os melhores trabalhos em livro. Também foi aprovado 
um texto de autoria do Prof. Edgilson com a síntese do trabalho de avaliação realizado para o 
MDS para compor livro a ser publicado pela UFRGS e Fundação João Pinheiro. Profa 
Daniela relatou sobre o processo de desocupação do CAHL pelos discentes, previsto para ser 
finalizado nesta data de 06.12, com exibição do filme Martírios. Ela relata a realização da 
plenária para avaliação do movimento de ocupação ocorrida na sexta feira, dia 02 de 
dezembro, no CAHL, na qual foram discutidos dois itens de pauta: avaliação mais ampla do 
movimento e perspectivas de ação para depois da desocupação. Do Curso de Gestão, 
estiveram presentes à plenária as Profas. Daniela e Lys. No geral, foi avaliado que esta 
ocupação inaugurou um modelo novo, de maior diálogo com a comunidade. Durante as 
semanas de ocupação, foram realizadas inúmeras atividades que incluíram aulas públicas, 
oficinas, visitas a escolas públicas, visitas de alunos de escolas públicas ao CAHL, dentre 
outras. Os presentes à plenária consideraram que o movimento mobilizou poucas pessoas 
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quando pensado o contingente de 1000 alunos e 120 professores no CAHL, o que acabou 
pesando muito para os ocupantes. Por outro lado, os ocupantes consideraram o movimento 
muito pedagógico, de muita contribuição sobre sua formação, tendo contribuído também para 
o fortalecimento de outros movimentos em escolas públicas de alguns municípios do 
Recôncavo. Questionados pela Profa. Lys sobre a necessidade da suspensão das aulas, os 
alunos avaliaram ser fundamental a quebra da normalidade frente às questões da PEC 55, 
reforma do ensino médio e outras mudanças federais. Prof. Edgilson declara que houve uma 
renovação do grupo, o que, de alguma maneira, fez emergir conflitos internos entre os que 
atuam no “velho” e no “novo” modelo, considerando natural a formação de novas arenas. Fica 
obvia também a falta de formação política dos alunos e professores do CAHL, o que implica 
propostas de estratégias para formação tanto para Gestão Pública quanto para outros cursos do 
CAHL. Profa Lys sugere que seja submetido ao CNPq – edital para ciências sociais aplicadas 
aberto até 23 de janeiro de 2017 – um projeto de pesquisa-ação com esta finalidade. 
Finalizando sua fala, Profa Daniela informa que as ações de desocupação do CAHL incluem 
participação na abertura do RECOM, no CAHL, e a exibição do filme Martírios na Praça do 
Faquir, em Cachoeira, ambos no dia 06.  Prof. Edgilson lembra aos presentes que não haverá 
retorno imediato às aulas visto que outros centros continuam ocupados, a exceção do 
CECULT e agora do CAHL, continuando suspenso o calendário acadêmico para a graduação. 
No ponto 2, dada a greve dos técnicos administrativos da UFRB, os processos não estão 
tramitando, não havendo nada a analisar. No ponto 3, até o momento da reunião, não havia 
pedido de redução de carga horária pendente. No ponto 4, Profa. Daniela relatou aos 
presentes que o NDE, em reunião de novembro de 2016, discutiu e aprovou o Relatório de 
perfil da Turma 2016.1, elaborado pela Profa Lys, tendo encaminhado para validação final do 
Colegiado. Após apresentação dos principais pontos do Relatório, o Colegiado o validou e 
recomendou sua publicação no site de Gestão Pública. Profa Daniela lembrou que também foi 
recomendação do NDE a publicação dos dados de Gestão Pública em artigo para revista. No 
ponto 5, Profa Daniela relatou o trabalho realizado pelo NDE em novembro de 2016, no qual 
foram analisadas as optativas existentes, as propostas e as respostas dos professores à 
demanda do NDE sobre ementas. Foram percebidas sobreposições, redundâncias e ausências, 
que resultaram na proposta de modificação do elenco de optativas para o novo projeto 
pedagógico do Curso. Na área de Direito, por exemplo, havia algumas lacunas e Prof. André 
Araújo encaminhou à Coordenação do Colegiado algumas mudanças. Após discussão, ficou 
validado que a disciplina Licitações e contratos deve ter 68 horas e ser ampliada para incluir 
aspectos da gestão além das questões legais. Cabe ao Colegiado investigar se já existe, para o 
Curso de Museologia, uma disciplina Gestão de Patrimônio. A disciplina Direito Tributário 
deve ter 68 horas, com componente teórico e outro prático.  Também deve ser criada a 
disciplina Direto do Trabalho e Previdenciário, com 68 horas. O Colegiado entende não ser 
necessária a disciplina Direito Financeiro (ocasionalmente pode vir a ser dada como tópico 
especial) e investigará a existência, no Curso de Gestão de Cooperativa, de uma disciplina 
sobre Direito do Associativismo. Deve-se excluir a disciplina Políticas de Meio Ambiente 
para criar uma disciplina mais ampla, denominada Políticas e Gestão Ambiental. Deve-se 
excluir a disciplina Jurisprudência. O Colegiado considerou muito interessante a criação da 
optativa Políticas públicas dos povos e comunidades tradicionais e da disciplina Planejamento 
urbano e regional. Em relação à Economia, Profa Sielia sugere que uma das disciplinas seja 
Tópicos avançados em Finanças, com 34 horas, com pré-requisito da obrigatória Finanças. A 
disciplina Empreendedorismo e gestão social deve ser cancelada e a disciplina Economia 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 
CENTRO DE ARTES, HUMANIDADES E LETRAS 

COLEGIADO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
GESTÃO PÚBLICA 

 

Rua Ana Nery, n. 25, Centro, Cachoeira, Bahia, Brasil, CEP 44.300-000 
  

 

3 
 

solidária deve ser criada. As sugestões foram acatadas e fica decidida a criação de cinco 
tópicos especiais de 34 horas e outras cinco com 68 horas. Profa Doraliza lembra que é 
fundamental uma pesquisa no acervo da biblioteca do CAHL na recomendação das 
referencias básicas e complementares. No ponto 6, Profa Daniela faz um histórico sobre a 
atual coordenação, lembrando que foi instituída em dez de 2014, com Prof. Edgilson na 
coordenação e ela na vice. Com a saída de Prof. Edgilson para a gestão do Centro em 
fevereiro de 2016, Profa Daniela assume a coordenação e Profa Lys é eleita para a vice 
coordenação. Esta coordenação, portanto, se encerra em dezembro de 2016. Profa Daniela 
consulta os presentes sobre a manifestação de interesse para composição de chapa e apresenta 
a chapa Daniela – Lys para mais um mandato, com três linhas principais de ação: conclusão 
do projeto político pedagógico e implementação na transição; maior visibilidade do Curso de 
Gestão Pública junto às prefeituras e órgãos públicos no Recôncavo; e, em terceiro, 
orientação ativa, nos moldes do que aconteceu durante 2016, com atenção especial para a 
turma 2016.1. Não houve manifestação de interesse de outra chapa e foi eleita por 
unanimidade a composição Daniela Abreu – Coordenação do Colegiado – e Lys Vinhaes – 
Vice-coordenação do Colegiado. Em o que ocorrer, os presentes não se manifestaram. Nada 
mais havendo a discutir, a reunião encerrou-se às 10h56min e eu, Daniela Abreu Matos, lavrei 
a presente ata que segue rubricada e assinada por mim e pelos demais presentes.  Cachoeira, 
06 de dezembro de 2016. 
 
Anexo 01: Disciplinas optativas para o novo projeto político pedagógico. 
Anexo 02: Perfil do aluno de Gestão Pública Turma 2016.1 


