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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA X REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PRESENCIAL

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às dez horas, por meio da
plataforma Google Meet, mediante prévia convocação, realizou-se a X reunião do Colegiado do Curso de
Administração Pública, presencial, sob a presidência da Coordenadora do Curso, Profa. Maria Vilma
Coelho Moreira Faria, e com a presença dos seguintes membros: Prof. Alexandre Oliveira Lima, Profª
Andrea Yumi Sugishita Kanikadan, Prof. Antônio Roberto Xavier, Prof. Carlos Airton Uchoa Sales Gomes,
Prof. Eduardo Soares Parente, Profª  Eliane Barbosa da Conceição, Prof. Hugo Marco Consciência Silvestre,
Prof. João Coelho da Silva Neto, Prof. José Weyne de Freitas Sousa, Prof. Luis Miguel Dias Caetano, Prof.
Pedro Rosas Magrini, Profª. Sâmia Nagib Maluf, Profª Sandra Maria Guimarães Callado, Profª. Virgínia
Cavalcante Coelho. A Profª  Rosalina Semedo de Andrade Tavares jus�ficou a ausência. I. ABERTURA DOS
TRABALHOS. Havendo quórum, a presidente cumprimentou os par�cipantes da reunião e declarou
aberta a sessão. II. ORDEM DO DIA. 1. Pedido de autorização para o docente Hugo Silvestre par�cipar
como professor permanente no  Programa de Pós-Graduação em Administração e Controladoria (PPAC)
da Universidade Federal do Ceará (UFC) – Relator: Prof. Hugo Marco Consciência Silvestre: A professora
Maria Vilma Coelho Moreira Faria iniciou o ponto de pauta parabenizando o professor Hugo Silvestre, e
informou aos membros tratar-se de uma colaboração não remunerada. O professor Hugo Silvestre
explicou sua par�cipação como professor permanente no Programa PPAC/UFC. Em seguida, o professor
Roberto Xavier comentou que fazia parte de  02 (dois) programas externos, sendo um na UFC e outro na
UECE, e que con�nua no Programa de Polí�cas Públicas da UECE, vinculado como professor permanente.
Ressaltou da importância da par�cipação em programas de pesquisa e da dificuldade em conseguir
bolsas através de agências de fomento. Os professores João Coelho, Luiz Miguel Dias e José Weyne
desejaram sucesso ao professor Hugo Silvestre. Seguindo para votação, o ponto foi aprovado. O professor
Hugo Silvestre agradeceu o apoio e palavras de incen�vo e sucesso. 2. Pedido de autorização para as
professoras Sâmia Nagib Maluf (par�cipante) e Eliane Barbosa da Conceição (vice-coordenação, como
previsto em sua atribuições na proposta, colaborarem na pesquisa Origens e Des�nos: uma avaliação
da polí�ca de cotas universitárias e seus efeitos no mercado de trabalho, que foi aprovada na úl�ma
Chamada Universal do CNPq - Relatoras:  Profa. Eliane Barbosa da Conceição e Profa. Sâmia Nagib
Maluf: A professora Eliane Barbosa informou que o projeto é uma con�nuidade de sua tese, onde  ela é a
idealizadora, que visa analisar a polí�ca de cotas e seus efeitos no mercado de trabalho,  conta com  a
par�cipação de 15 pesquisadoras. Seguindo para votação, o ponto foi aprovado. 3. Enade 2022  -
Relatora:  Profa. Maria Vilma Coelho Moreira Faria: A professora Vilma Faria informou que o Enade 2022
deverá acontecer em novembro de 2022, com previsão de inscrições em agosto. E que a Coordenação
está definindo o público-alvo, sendo um grande desafio o Enade 2022, pois nas edições anteriores as
notas ficaram abaixo de 3 (três), caso a nota permaneça baixa, o curso não poderá abrir novas turmas.
Em con�nuidade, a professora Vilma Faria solicitou o engajamento de todos os docentes, iden�ficando
questões que possam ser incorporadas em suas respec�vas provas, e propôs simulados, plantões e
proposição de mini-cursos na Semana Universitária, que deverá acontecer em junho. Além de ins�tuir
Comissão que possa contribuir com os esforços e propostas de capacitação dos alunos para a prova do
Enade. Em seguida, o professor João Coelho reforçou as considerações feitas pela professora Vilma Faria,
e sugeriu a adequação das provas ao modelo do Enade, este fato é comum e desenvolvido em outras
Ins�tuições de ensino pois diminui o elemento surpresa no dia da prova. Ainda, se colocou à disposição.
O professor Alexandre Lima acrescentou da necessidade de reforçar para os alunos da importância do
Enade. O professor Luiz Miguel reforçou a preocupação com o Enade, sendo um indicador oficial de
avaliação necessita de ações e esforços, e se disponibilizou a adequar suas avaliações e par�cipar de
a�vidades consideradas necessárias a realização do Enade. O professor Eduardo Parente relatou sua
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experiência em Ins�tuição anterior, onde foram disponibilizadas as provas para todos os professores, que
iden�ficaram quais questões se adequavam às suas disciplinas para a incorporação nas provas regulares,
ainda, sugeriu a criação de pasta no Google Drive para o compar�lhamento das provas anteriores do
Enade entre todos os professores do curso. O professor Roberto Xavier informou que no Programa Pulsar
– Edição 2021.1 foi abordado o Enade e que também irá adequar suas provas ao modelo Enade. O
professor Pedro Rosas informou que na edição anterior, houveram saídas de alunos no tempo mínimo
permi�do, podendo ter acarretado a diminuição da nota geral do curso. A comissão do Enade foi formada
pelos docentes Alexandre Lima, João Coelho, Eduardo Parente, Andrea Yumi, Luiz Miguel e Eliane
Barbosa. 4. Formação de comissões  (reformulação do PPC e manual de TCC) - Relatora:  Profa. Maria
Vilma Coelho Moreira Faria: A professora Vilma Moreira informou que o PPC necessita de reformulações,
adequações de inclusão de horas de extensão, 20% de horas EaD e outros elementos. E a necessidade de
cons�tuição de comissão para a reformulação. O professor José Weyne informou que foi recebido
processo da Pró-reitoria de Graduação, onde foi solicitado revisões e adequações à legislação e normas
internas. Na época, houve a composição de comissão de revisão do PPC e aconteceu a definição das
unidades curriculares, no entanto, em curricularização de extensão, houve dificuldade técnica da
Diretoria de Tecnologia da Informação, que não conseguiu operacionalizar a creditação de extensão no
histórico do estudante. A comissão do PPC foi formada pelos docentes Alexandre Lima, Carlos Airton,
João Coelho, José Weyne e Roberto Xavier. O professor Pedro Rosas informou que o curso possui manual
de TCC de 2014, que atualmente possui divergências com o manual de orientações gerais de TCC, de
autoria da biblioteca - edição 2019, sugerindo assim, a revogação do manual de TCC do curso. Em
seguida, o professor Roberto Xavier e o professor Luiz Miguel reforçaram a sugestão do professor Pedro
Rosas quanto a revogação do manual de TCC do curso, que com a publicação de manual de normas gerais
afasta a necessidade de manuais individuais de curso. A professora Vilma Faria solicitou adiar a votação
de revogação do manual do curso para a próxima reunião do Colegiado. 5. Planejamento do curso para
afastamento de docentes - Relatora:  Profa. Maria Vilma Coelho Moreira Faria: A professora Vilma Faria
informou que foi enviado um formulário para captar o interesse de solicitar afastamentos, sobretudo,
licença capacitação, para que seja feito o planejamento e remanejamento de disciplinas ente os
docentes, uma vez que não há indicação de professor subs�tuto para este caso. A professora Sâmia Maluf
informou que já existe um planejamento de afastamentos iniciado em  2019, com a perspec�va de
licença capacitação e que poderá ser retomado e atualizado. 6. Reformulação da página do curso e outra
mídias - Relatora:  Profa. Maria Vilma Coelho Moreira Faria: A professora Vilma Faria informou que a
nova composição da coordenação do curso idealiza a reformulação da página oficial, com a
implementação de ações como depoimento de egressos, de professores e suas publicações e pesquisas,
ainda a criação recente de conta no Instagram para a aproximação com os discentes, dar visibilidade ao
trabalho e a publicação de eventos relacionados a área, dimanizar e atrair mais alunos. 7. Apreciação do
plano de gestão da coordenação para o biênio 2022-2024 - Relatora:  Profa. Maria Vilma Coelho
Moreira Faria: A professora Vilma Faria informou que foi feito esboço do plano de gestão para o biênio
2022-2024, e solicitou contribuição de todos para que a gestão reflita a expecta�va do corpo docente e
discente. 8. PIT e RIT - Relatora:  Profa. Maria Vilma Coelho Moreira Faria: A professora Vilma Faria
informou que a comissão formada em 2021.1 está finalizando a análise e relatório do RIT do semestre
2021.1. E que o envio do PIT de 2021.2 está com o prazo atrasado, mas que alguns professores já
enviaram seus planos. O professor José Weyne informou que faz parte da comissão de revisão de carga
horária, e que a CART 2021.2  está sob a presidência da professora Vilma Faria e a ideia é que a
presidência desta comissão seja rota�va. III. COMUNICAÇÕES DOS MEMBROS: O professor Luiz Miguel
informou que acontecerá um evento na área de desenvolvimento de territórios, de uma rede de
pesquisadores brasileiros e de outros países em parceria com a principal Universidade pública de
Moçambique. O professor João Coelho informou que foi convidado pela Prefeitura de Redenção para
fazer parte da comissão do meio ambiente do município. IV. COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA. Não
houve. V. ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Não havendo outras manifestações, a presidente encerrou a
sessão às onze horas e quarenta minutos. Para constar, eu, Itelvina Elias Silvestre, Assistente em
Administração, lavrei a presente ata, a qual depois de lida e aprovada será assinada pelos membros do
colegiado do Curso de Administração Pública, presencial.

Documento assinado eletronicamente por LUIS MIGUEL DIAS CAETANO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 19/05/2022, às 14:20, conforme horário oficial de Brasília, com
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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
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 19/05/2022, às 14:40, 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
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 19/05/2022, às 16:32, 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 ANDREA YUMI SUGISHITA KANIKADAN, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 20/05/2022, às 11:47, 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 SANDRA MARIA GUIMARAES CALLADO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 21/05/2022, às 11:52, 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
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 23/05/2022, às 08:26, 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 PEDRO ROSAS MAGRINI, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 23/05/2022, às 09:51, 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 HUGO MARCO CONSCIÊNCIA SILVESTRE, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 23/05/2022, às 10:25, 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 CARLOS AIRTON UCHOA SALES GOMES, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 30/05/2022, às 15:49, 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 ANTONIO ROBERTO XAVIER, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 31/05/2022, às 11:59, 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 ELIANE BARBOSA DA CONCEICAO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 31/05/2022, às 13:30, 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, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 01/06/2022, às 10:36, 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 MARIA VILMA COELHO MOREIRA FARIA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 01/06/2022, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0465026 e
o código CRC 53A980E7.
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