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Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às 09h35, na sala de reuniões do 1 
prédio Ana Nery, reuniu-se, em sessão ordinária, o Colegiado do Curso Superior de Tecnologia 2 
em Gestão Pública para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1.Informes; 2. Análise de 3 
processos; 3 – Relatório – Perfil do aluno do CSTGP 2018.2; 4 - Homologação das bancas de TCC 4 
II em 2018.2; 5 – Calendário de reuniões 2019.1; 6. O que ocorrer. Estiveram presentes os 5 
professores Siélia Barreto Brito, Daniela Matos, Edgilson Tavares, Lys Vinhaes, e o representante 6 
discente Wiler Dias. A reunião foi coordenada pela Profa. Doraliza Abranches Monteiro. 7 
Participaram também da reunião o diretor do CA-GP Caio Almeida e os membros do CA-GP Almir 8 
Neto e Pedro Falcão. Não houve apoio de secretariado nesta reunião. Foi solicitada a inserção 9 
do novo ponto de pauta: análise de solicitação de redução de carga horária. Com a inserção de 10 
novo ponto, o ponto 03 passa a ser Analise de Redução de Carga Horaria e os demais pontos 11 
ficam maiorados em um número. Abrindo os Informes, Profa. Doraliza relata que: há uma nova 12 
apólice de seguro, já socializada com os membros do Colegiado; a disciplina multidisciplinar 13 
proposta na reunião anterior precisou ser descartada, por choque de oferta à noite; e a 14 
impossibilidade de oferta de optativas pelo Prof. Pedro Lepikson. Profa. Lys informa que três 15 
alunos se inscreveram no edital de monitoria para a disciplina de CAH 606 Monitoramento e 16 
Avaliação e nenhum para a disciplina GCAH 603 Políticas Públicas III. O Colegiado pondera que 17 
o aluno deva ser apto a receber a bolsa. Profa. Doraliza lembra que o prazo de submissão do 18 
anteprojeto de TCC é 1º de março e que o CA-GP deve reforçar a divulgação da data. O 19 
representante Wiler informa que a ação extensionista proposta pelo CA-GP Juntos pela Gestão 20 
Mês Descomplicaê começou com a Oficina de Preenchimento de Lattes, com a moderação de 21 
Wiler Dias e Rhaliette Cruz, com monitoria de Gabriel Mota, Álvaro Souza e Pedro Falcão. As 22 
próximas oficinas (Excel, Mapas Mentais, Elaboração de Artigo e Elaboração de TCC) 23 
acontecerão ainda este mês de fevereiro. O Colegiado parabeniza o CA-GP por esta iniciativa. 24 
Profa. Doraliza informa que tivemos oito demandas para o Edital de vagas ociosas para 2019.1 25 
e a comissão, formada por ela, Profa. Lys e Prof. Edgilson, vai analisar a demanda ainda neste 26 
dia 07.02.2019, sendo o prazo para encaminhamento dos resultados encerrado no dia 27 
12.02.2019. Profa Daniela apresenta o Perfil do estudante de graduação da UFRB, publicado em 28 
2018, chamando atenção para questões de gênero, políticas de interiorização (92% dos alunos 29 
são baianos), etc. Prof. Edgilson informa que deve fazer o lançamento do livro Corra pro Abraço 30 
e dos 12 vídeos da Série Nas Vidas das Ruas, no CAHL, na abertura do semestre 2019.1. Haverá 31 
também lançamento em Salvador. Profa. Doraliza informa que todos os professores deverão 32 
encaminhar, até quarta feira, dia 13.02, os componentes curriculares para 2019.1, para que 33 
sejam aprovados pelo Conselho de Centro a tempo de publicação antes da matrícula. No ponto 34 
2, Profa. Daniela propõe que os membros docentes do Colegiado dividam os processos de ACC 35 
entre si para analisá-los para que, em reunião extraordinária, eles possam ser validados.  Neste 36 
semestre, foi composta uma comissão formada pelos Profs. Edgilson, Sielia, Lys e Doraliza para 37 
tal fim. Na sequência, foram analisados os seguintes processos: 38 



 Processos de 
permanência 

Interessado Posição do Colegiado 

23007.00025847/2018-23 Ailton Telesforo dos Santos Junior Informar o aluno sobre a necessidade de abrir 
processo de dilatação de prazo / Matricular a aluno 

em TCC I 
Processo Atividade 
Domiciliar 

Interessado Posição do Colegiado 

23007.00001270/2019-22 Jucilene Viana Jovelino Afastamento desde 09 de janeiro de 2019 até 09 de 
março de 2019. Aprovado pelo Colegiado 

Processo Dispensa de 
disciplina 

Interessado Posição do Colegiado 

2300700025547/2018-72 Débora Nunes Neves dos Santos Complementar o despacho informando que a 
dispensa é de 68 horas 

No ponto 03, Redução de carga horária de estágio, foi apreciada a solicitação de Emilio Tadeu 39 
de Jesus, Estagio I, encaminhada à Profa. Daniela Matos. O discente é servidor efetivo da 40 
Prefeitura Mul. De Maragogipe e encaminha ofício assinado pela Sec. Mul. de Saúde, onde atua 41 
como gerente de almoxaridado. O Colegiado valida a solicitação. Profa. Sielia informa a 42 
solicitação de Anderson Silva, mas o aluno não encaminhou a documentação. Neste aspecto, a 43 
solicitação fica pendente, ficando a Coordenação responsável pela validação ad referendum 44 
caso os documentos sejam enviados. No ponto 4, Profa Lys apresenta o relatório do perfil do 45 
ingressante no CSTGP em 2018.2, que é debatido pelos presentes. Foram dadas várias sugestões 46 
para melhoria do texto, que é validado e é autorizado a publicação. O Colegiado sugere a criação 47 
do Instagram do Curso. O CA-GP se propõe a fazer um vídeo curto de 1,5’ apresentando o curso 48 
de GP. No ponto 5 – Confirmação das bancas de TCCII, ver tabela anexa. O Colegiado aprova a 49 
participação do Secretario de Cultura de Cachoeira, Sr. Cleydson Sá Barreto do Rosário, na banca 50 
da discente Keila Reis. Este é o único nome, até o momento, de convidado externo à UFRB. Os 51 
presentes, mais uma vez, discutiram a baixa conclusão de TCC I e II pelos alunos de GP.  No Ponto 52 
6 – Calendário 2019.1, considerando o retorno às aulas em 25.03.2019, fica validada a seguinte 53 
proposta para as próximas reuniões do Colegiado, que permanecerão às quintas: 04.04, 09h; 54 
09.05, 09h; 06.06, 09h; 04.07, 09h.  Também ficou validado o Calendário das reuniões do NDE: 55 
10.04, 09h; 15.05, 09h; 12.06, 09h; 10.06, 09h. Em O que Ocorrer, Profa. Daniela informa o 56 
encaminhamento sobre a colação de grau de Anderson Costa. O Colegiado deverá encaminhar 57 
à SURRAC a relação de regulares com o ENADE, para que seja emitida a aptidão. Na sequencia, 58 
deverá solicitar à Direção do Centro a pendência de colação de grau de Anderson Costa e 59 
Deisiane Costa, para que seja solicitada a portaria de novo período de colação de grau. A reunião 60 
foi encerrada às 12h00. Não havendo nada mais digno de nota, eu, Lys Maria Vinhaes Dantas, 61 
lavrei a presente Ata, que, depois de aprovada, será assinada por mim e por todos os presentes.  62 


