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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

No dia vinte e um de janeiro de dois mil e vinte, às onze horas e cinquenta e um minutos, na sala trezentos e
vinte e um, sala de reuniões, no Campus das Auroras, em Redenção-CE, mediante prévia convocação, sob a
presidência do coordenador do curso e presidente do colegiado, professor José Weyne de Freitas Sousa,
realizou-se a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Administração Pública, presencial. Es�veram
presentes os docentes Antônio Roberto Xavier, João Coelho da Silva Neto, Luís Miguel Dias Caetano, Rosalina
Semedo de Andrade Tavares, José Weyne de Freitas Sousa (presidente), Alain Souto Rémy, Alexandre Oliveira
Lima e Eduardo Soares Parente. Também es�veram presentes o discente Matheus Maciel, representante
discente e o servidor Carlos da Silva Cardozo. Os docentes Hugo Marco Consciência Silvestre, Sandra Maria
Guimarães Callado e Sâmia Nagib Maluf jus�ficaram suas ausências através de e-mail. Os docentes Pedro
Rosas Magrini e Eliane Barbosa da Conceição não es�veram presentes e não jus�ficaram suas ausências. O
professor Carlos Mendes Tavares encontra-se de licença a pós-doutorado. I. ABERTURA DOS TRABALHOS –
 Havendo quórum regulamentar, o senhor presidente cumprimentou os presentes e declarou aberta a
sessão, submetendo a todos os pontos de pauta para apreciação. O docente Eduardo Parente sugeriu que
fossem discu�dos no início da reunião as pautas mais relevantes. O ponto de pauta sugerido pela docente
Fá�ma Portela, por e-mail, foi excluído desta reunião, com o consen�mento de todos, pois a mesma não
estava presente e não encaminhou documentação que embasasse uma discussão. O professor Alexandre
Lima também solicitou a re�rada do ponto de pauta sugerido pelo mesmo, o que também foi aceito por
todos os presentes.  II. Afastamento para Pós-Doutorado do professor Miguel Dias Caetano (Período de
agosto de 2020 a agosto de 2021) – O professor Miguel Dias informou que já havia entrado com o pedido de
afastamento no ano anterior, o qual não houve prosseguimento devido às necessidades do curso e do
Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas em manter o quadro de docentes daquele período, para que não
houvesse comprome�mento das a�vidades acadêmicas, que já contava com os afastamentos de três
docentes. Ainda nas palavras do docente, o pedido atual seria em tempo oportuno, pois a composição do
quadro de professores não comprometeria a oferta de disciplinas do curso, possibilitando uma distribuição
das disciplinas as quais o docente leciona, serem ministradas por outros docentes do curso nesse período. O
coordenador ressaltou que o pedido anterior do docente não teria sido atendido em razão do desfalque que
traria na composição da oferta de disciplinas do curso. Acrescentou que o pedido atual estaria em
conformidade com o planejamento acadêmico do curso, o que não afetaria a oferta de disciplinas. A docente
Rosalina Tavares, pontuando acerca do pedido anterior do docente, ressaltou que houve consultou o
coordenador quanto as demandas atuais do curso para o período indicado e foi constatado que não haveria
condições para liberar mais um docente para afastamento, pois comprometeria a oferta de disciplinas. Sendo
dessa forma a coordenação e o ins�tuto sentaram com o sr. Miguel para ponderarem acerca de uma nova
data. O docente João coelho afirmou que uma das preocupações seria quanto ao preenchimento da oferta
para o período solicitado, que não ocasionassem no quadro de docentes por insuficiência. O professor Alain
ressaltou acerca do pedido que havia feito anteriormente por e-mail, a necessidade de um plano de
a�vidades comprovando a adequação do curso à ausência do docente no período de afastamento solicitado.
O docente também ques�onou se exis�ria outro documento, além da ata constando a aprovação do pedido
de afastamento, que comprovasse a existência de planejamento da coordenação, quanto ao suprimento da
ausência do professor Miguel Dias.  O coordenador, respondendo o ques�onamento do professor Alain, falou
que caberia ao colegiado deferir ou não o pedido de afastamento, sendo de competência da SGP a recepção
dos documentos necessários para tal finalidade. O professor João Coelho sugeriu que a submissão do pedido
de afastamento em questão fosse encaminhada por e-mail, para ad referendum. Esclarecendo aos presentes,
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o docente Roberto Xavier que a recepção dos documentos, a tramitação burocrá�ca, seria de inteira
responsabilidade da SGP, restando ao colegiado aprovar a saída ou não do docente. Reforçando a fala do
úl�mo docente, a diretora Rosalina Tavares ressaltou que não seria atribuição do colegiado analisar
documentação para afastamento. O professor Alain ressaltou que o colegiado é a primeira instância de
decisão no processo de licença para pós-doutorado, este deveria ser iniciado com a análise de todos
documentos necessários, sendo a primeira instância responsável por fazê-la. Não concordando com a úl�ma
afirma�va, o professor Roberto Xavier afirmou que a aprovação da documentação não é competência do
colegiado. O docente Alain também afirmou que não poderia haver um acordo verbal entre a Direção e a
Coordenação do curso, mas uma padronização formal que atendesse aos critérios legais. O mesmo também
apontou como solução a votação nesta reunião e o envio documental a posteriori, via e-mail, para
comprovação. O professor Luís Miguel afirmou que exis�am algumas diferenças entre os critérios atuais e os
anteriormente estabelecidos pela SGP quanto a recepção dos documentos para afastamento a pós-
doutorado. Sendo incluso algumas formalidades que não eram exigidas no processo anterior, citando como
exemplo uma declaração da coordenação afirmando a conformidade do pedido com as necessidades
acadêmicas e planejamento do curso. O coordenador submeteu ao colegiado as seguintes propostas. A
primeira, que o professor Miguel submeta a documentação necessária para afastamento ao pós-doutorado
ao colegiado do curso, posteriormente, via e-mail, para que seja confirmada sua aprovação. A segunda, que
a aprovação seja efe�vada naquele instante, sem apresentação posterior de documentos aos membros do
colegiado. A primeira proposta recebeu os votos dos docentes Alexandre Lima, Alain Solto e Eduardo
Parente, totalizando três votos. A segunda proposta foi a aprovada, recebendo os votos dos docentes João
Coelho, Rosalina Semedo, José Weyne, Virgínia Coelho, Roberto Xavier e do discente Matheus Maciel,
totalizando seis votos. Após a votação, o professor Alain sugeriu que as próximas submissões de processos
de afastamento ao colegiado, acontecessem após a instauração do mesmo no SEI, o que possibilitaria uma
consulta prévia pelos membros do colegiado. III. Aprovação do Quadro de Áreas Curriculares – O
coordenador, antecipando as discussões, ressaltou a necessidade da aprovação do quadro de áreas para que
aja uma con�nuidade dos trabalhos da comissão de revisão de PPC. Cada membro do colegiado recebera
através de e-mail a nova formatação das disciplinas do curso de Administração Pública, dispostas em áreas
curriculares. Naquela ocasião, o coordenador ques�onou aos membros se exis�ra alguma alteração a ser
realizada na disposição das disciplinas ou quaisquer mudanças que fossem necessárias para ajustar o quadro.
O professor Eduardo Parente solicitou que a disciplina Economia no Setor Público migrasse do grupo quatro
para o grupo três do quadro de áreas, pois a unidade curricular do úl�mo grupo seria mais apropriada a
temá�ca da disciplina. O estudante Matheus Maciel, contestando a fala do docente anterior, afirmou que na
reunião do colegiado anterior, as docentes Sandra e Sâmia entraram no consenso de que a disposição das
disciplinas estaria mais apropriada no formata apresentado no quadro. O docente Alain Solto ressaltou que
havia observado e proposto na reunião anterior a mudança sugerida pelo docente Eduardo Parente. O
professor João Coelho solicitou que fosse acrescentado a unidade curricular do grupamento cinco o termo
“Pública”, o que complementaria o termo apresentado na unidade curricular. A professora Virgínia
Cavalcante pediu que fosse acrescentado o termo “no Trabalho” a disciplina Assédio Moral. O professor
Miguel Dias também requereu que a fosse acrescentado o termo “de Reuniões” ao componente curricular
Gestão e Liderança. Também foi solicitado pelo docente Roberto Xavier o acréscimo do plural a palavra
Pública, unidade curricular do grupamento cinco. Não havendo mais pedidos para modificações no quadro
de áreas, depois das modificações sugeridas pelo colegiado, e tendo concordado com os demais a
possibilidade de alteração de alguma nomenclatura das disciplinas, o presidente colocou em votação a
aprovação do quadro de áreas curriculares, sendo aprovado por unanimidade. IV. Aprovação do número de
vagas ociosas para os editais de mudança de curso, transferidos e graduados -   O coordenador submeteu a
proposta de distribuição vagas ociosas, já aprovada por e-mail, aos membros do colegiado. A proposta foi
referendada pelos presentes por decisão unânime. Desta forma, será ofertada pelos editais des�nados a
vagas ociosas, sessenta e cinco vagas. Sendo quinze vagas des�nadas ao edital para de mudanças de curso,
vinte cinco vagas para o edital de alunos transferidos e vinte e cinco vagas para o edital de alunos
graduados. V. Informes e encerramento– A docente Rosalina Tavares informou aos membros do colegiado
que o professor Pedro Magrini, ausente nesta reunião, sugeriu que fosse discu�do nesta o Exame Nacional
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de Estudantes – ENADE. A docente teve sua fala complementada pelo presidente, que sugeriu uma reunião
extraordinária posterior para tratar deste assunto, o que foi aceito pelos presentes. Encerrando-se as
discussões, o coordenador agradeceu o comparecimento dos membros e declarou encerrada a sessão às
doze horas e cinquenta e dois minutos. Para constar, eu, Carlos da Silva Cardozo, assistente em
administração, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ROBERTO XAVIER, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 22/05/2020, às 15:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE TAVARES, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 22/05/2020, às 18:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUIS MIGUEL DIAS CAETANO, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 24/05/2020, às 09:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOAO COELHO DA SILVA NETO, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 25/05/2020, às 08:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO SOARES PARENTE, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 29/06/2020, às 10:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 11/07/2020, às 10:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MATHEUS MACIEL FARIAS, Usuário Externo, em 28/08/2020,
às 13:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ WEYNE DE FREITAS SOUSA, COORDENADORA DE
CURSO, em 01/09/2020, às 14:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALAIN SOUTO REMY, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
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