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Aos cinco do mês de abril de dois mil e dezoito, às 09h20, na sala de reuniões do prédio Ana 1 
Nery, reuniu-se, em sessão ordinária, o Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Gestão 2 
Pública para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1. Informes; 2. Análise de processos; 3 
3.Validação das Bancas de TCC Ad Referendum; 4. Validação dos processos Ad Referendum; 5. 4 
Validação das reduções de carga horária de estágio Ad Referendum; 6. Panorama TCC 2018.1; 5 
7.Cronograma TCC 2018.1;8. V Encontro Nos Caminhos da Gestão Pública e 9. Processo de seleção 6 
para vagas ociosas, para que possamos finalizar a avaliação dos quatro candidatos externos. 10 7 
O que ocorrer. Estiveram presentes os professores Doraliza Abranches Monteiro, Siélia Barreto 8 
Brito, Edgilson Tavares de Araújo e  Lys Vinhaes, que coordenou a reunião.  Profa. Daniela Matos 9 
justificou sua ausência. Não houve representação discente, mas estivam presentes os alunos 10 
Gabriel M. M. dos Santos, Almir dos Reis S. Neto, Ícaro de Campos, Rhalliete Souza, Russenaide 11 
Castellany, Janaiany Miranda, Maria Prazeres , Wiler de Paula e Caio Almeida. Não houve apoio 12 
de secretariado. Profa. Lys abriu a reunião com a solicitação de inclusão do ponto 9. Processo 13 
de seleção para vagas ociosas, incluído após a divulgação da convocação. O ponto foi aprovado. 14 
Nos informes, o aluno Caio registrou a eleição da chapa Juntos pela Gestão para o Centro 15 
Acadêmico de Gestão Pública. A eleição contou com a participação de 96 alunos e a chapa foi 16 
eleita com mais de 60% dos votos. Os presentes parabenizaram o grupo eleito, que ainda deverá 17 
tomar posse. Deverá ainda haver eleição para o representante discente junto ao Colegiado do 18 
CSTGP. Caio informa ainda que foi convidado, após consulta a Larissa Trindade, para integrar o 19 
grupo Oxente, representação do Nordeste no FENECAP - Federação Nacional dos Estudantes do 20 
Campo de Públicas.  Ele traz a proposta do CA-Juntos pela Gestão para que o CSTGP sedie o 21 
ENECAP no CAHL, em 2019.  Prof. Edgilson solicita inserção de ponto de pauta, no que é 22 
aprovado por todos. Assim, este ponto passa ser o item 10 e O que ocorrer passa a ser o item 23 
11. Russenaide informa o andamento da tecnologia de computo de equivalência de ACC, 24 
apresentada inicialmente durante o IV Encontro Nos Caminhos da Gestão. A planilha está em 25 
fase final de testes, já em tratamento de bugs. Profa. Doraliza informa que teve aprovado 26 
trabalho no V Encontro Brasileiro de Administração Pública, a se realizar em 13 e 14 de junho 27 
de 2018, em Minas Gerais.  Finalizando os informes, Profa. Lys notifica os presentes sobre os 28 
editais abertos pela UFRB:  Edital de Monitoria, no qual há duas vagas para Gestão Pública, sendo 29 
uma remunerada (disciplina Monitoramento e Avaliação) e outra voluntária (disciplina 30 
Economia Brasileira); PIBIC; e Apoio à publicação de livros de teses e dissertações. Ao notificar 31 
os presentes, incentiva-os a participar dos editais. Informa também que, no semestre 2018.1, o 32 
CSTGP receberá a discente Luiza Palomino, intercambista oriunda da Universidade de 33 
Champingo, no México. O Colegiado deverá entrar em contato com os professores cujas 34 
disciplinas tenham sido escolhidas, para que façam a acolhida. Profa. Lys comunica aos 35 
presentes que o Conselho de Centro do CAHL definiu que as atividades de integração do 36 
semestre 2018.1 acontecerão na primeira semana de aula, com a aula magna proferida pelo 37 
Prof. João Reis (tema Escravidão), a acontecer no dia 03 de maio a noite, e atividades conduzidas 38 



durante a sexta, dia 04.05. A programação deve ser divulgada em breve. A coordenação do 39 
Colegiado solicita a colaboração dos professores para que haja engajamento nas atividades. Não 40 
haverá suspensão de aulas.  No ponto 2, não houve processos novos a analisar. No ponto 03, 41 
foram validadas as seguintes bancas de TCC aprovadas ad referendum: TCC de José Pedro Leite, 42 
banca composta por Maria Inês Caetano Ferreira (Orientadora) e Daniela Abreu Matos e  Luis 43 
Paulo Oliveira (membros avaliadores), no dia 21.03; avaliação do TCC de Mariana Leal dos 44 
Santos, marcada para o dia 04 de abril, com banca formada por Georgina G. dos Santos 45 
(orientadora), Rosineide Mubarack e Lys Vinhaes (membros avaliadores); alteração da banca de 46 
Kleber Souza da Silva, que passou para o dia 26 de março, que passou a ser formada por Doraliza 47 
Monteiro (orientadora) e Sielia Brito e Lys Vinhaes (membros avaliadores); banca de Leandro 48 
dos Santos Leite, realizada no dia 26 de março, com Lys Vinhaes (orientadora) e Doraliza 49 
Monteiro e Sielia Brito (membros avaliadores). No ponto 4 – Análise de processos, foram 50 
validados os seguintes processos processados ad referendum: // 51 

Processo Interessado Posição do Colegiado 

23007.001501/2018-86 Alvaro Souza de Sá pontuação insuficiente 

23007.001923/2018-51 Cleber de Souza Brito 68,03 

23007.020250/2017-58 Dayane Coelho Queiroz pontuação insuficiente 

23007.001581/2018-70 Ednaldo Queiroz Alves Junior pontuação insuficiente 

23007.001523/2018-46 Kleber Souza da Silva 114,25 

23007.001670/2018-16 Mariana Leal dos Santos 91,75 

No ponto 05, o Colegiado validou as aprovações ad referendum das solicitações de redução de 52 
carga horária de Estágio de Russenaide Castellany Rocha, Luiz Ricardo s. da Silva e Danuza S. S. 53 
Chaves. No sexto ponto, Profa. Lys apresentou uma planilha (anexa) com o panorama de TCC I 54 
e TCC II para o semestre 2018.1. No cenário observado, há uma sobrecarga de orientações para 55 
a maior parte dos professores neste semestre, o que também terá impacto para o calendário de 56 
defesas. São 12 TCCI e 36 TCCII previstos. O quadro de orientador por TCC I e II é apresentado a 57 
seguir, considerando desistências, reprovações, volta de alunos e novos projetos: 58 

Professor Orientador TCCI TCCII Total 
Daniela Abreu Matos 01 06 07 

Doraliza Auxiliadora Abranches Monteiro 02 03 05 

Edgilson Tavares Araujo 02 04 06 

Jorge Antonio Santos Silva 03 04 07 

Lys Maria Vinhaes Dantas 01 10 11 

Maria Inês Caetano Ferreira 03 05 08 

Rosana Soares (Artes Visuais) - 01 01 

Sielia Barreto Brito - 03 03 

Total 12 36 48 

No sétimo ponto, ficou definido o seguinte Cronograma TCC 2018.1: TCCI: Seminário de TCC I -59 
18.07.2018 (quarta, das 18h às 23h) /Entrega do TCC I- 20.08.2018/Entrega de anteprojeto, para 60 
assegurar matrícula em TCC I para o semestre 2018.2: 03.09.2018 /Lançamento de nota: 61 
03.09.2018. A entrega do anteprojeto é feita pelo Orientador, por mail, ao Coordenador e/ou 62 
vice-coordenador do Colegiado, até às 23h59 do dia 03.09.2018, não sendo necessária entrega 63 
de documentos impressos. Quanto ao TCC II: Encaminhamento de confirmação de composição 64 
das bancas - 08.08.2018/Reunião de Colegiado para validação das bancas: 09.08.2018/Semana 65 
de referência para as bancas:13 a 24.08.2018/Entrega da versão final do TCC com os ajustes 66 
recomendados pela banca: 02.09.2018/Lançamento de nota: 03.09.2018. O semestre será o 67 
primeiro sem prova final e sem uma semana sequer entre o final das aulas (01.09) e o 68 
encerramento do sistema para lançamento de notas (03.09). Isto afeta diretamente a 69 



flexibilidade para a realização de bancas de TCC, considerando que a Resolução 016/2008 do 70 
CONAC estabelece que aluno / orientador tem até 15 dias após apresentação oral para 71 
apresentação da versão final do TCC, devidamente ajustada. O Colegiado se comprometeu a 72 
marcar uma reunião com a PROGRAD e a SURRAC para discutir este tema. No ponto 08, após 73 
discussões, o V Encontro Nos Caminhos da Gestão Pública foi acordado para acontecer no 74 
semestre, nos dias 09 e 10 de julho, sob coordenação da Profa Lys Vinhaes e com planejamento 75 
participativo, como vem ocorrendo nas suas edições anteriores. No ponto 09, o Colegiado 76 
validou a composição ad referendum da comissão de avaliação do EDITAL Nº. 003/2018 de 16 77 
de fevereiro de 2018-Processo Seletivo para Ocupação de Vagas Ociosas dos Cursos de 78 
Graduação através de Transferência Interna (TI), Transferência Externa (TE), Rematrícula (RE), 79 
ou Portador de Diploma (PD). A comissão foi composta pelas Profas. Doraliza Monteiro, Lys 80 
Vinhaes e Daniela Matos em 15.03.2018. No ponto 10, o aluno Caio Almeida apresentou sua 81 
intenção de trazer o V ERECAP (Encontro Regional do Campo de Públicas) para Cachoeira – CAHL 82 
em 2019. O evento tem reunido 200 a 300 pessoas por edição, ocorrendo normalmente em 83 
abril. Profa Lys declara não poder apoiar a parte logística ou na coordenação do evento, por já 84 
ter se envolvido com várias outras atividades. Profa. Doraliza recomenda que os alunos 85 
conheçam mais sobre o que significa trazer o evento para Cachoeira, antes da tomada de 86 
decisão. Prof. Edgilson ressalta a importância para o CSTGP de trazer um evento como o ERECAP 87 
para o CAHL e apoia a iniciativa, mas recomenda uma análise do calendário acadêmico do CAHL 88 
e de condições de alojamento na região, visto que o CAHL não oferece condições de alojamento. 89 
Os alunos se comprometeram a trazer uma proposta melhor estruturada na próxima reunião. 90 
No ponto 11, O que Ocorrer, ficaram decididas as seguintes datas de reunião do Colegiado para 91 
o semestre: 24/05 – 14/06-19/07—9/08 e 27/09. Profa Lys informa que, oriundos do Projeto de 92 
Pesquisa Santo Amaro, foram alocados uma impressora HPM1132 para o Colegiado de Gestão 93 
Pública, bem como um netbook. Prof. Edgilson divulga o lançamento do Edital do Projeto da Car 94 
no site da PROEXT e da FAPEX, com vagas para alunos de Gestão Pública. A reunião foi encerrada 95 
às 11h55. Não havendo nada mais digno de nota, eu, Lys Maria Vinhaes Dantas, lavrei a presente 96 
Ata, que, depois de aprovada, será assinada por mim e por todos os presentes.  97 
Anexo I _ Panorama de TCC I e II para 2018.1 98 


