
 
 
Ata de reunião ordinária do Colegiado do curso superior de Bacharelado em Administração Pública – 
BAP, realizada em 24/04/2018. 
 
Ao vigésimo quarto dia do mês de abril de dois mil e dezoito, no Polo de EAD do Campus João Pessoa, realizou-
se reunião ordinária do Colegiado do Curso de BAP. A reunião começou às quinze horas, contando com a 
presença dos professores Odilon Saturnino Silva Neto, Coordenador do Curso e Presidente do Colegiado; Herbert 
José Cavalcanti de Souza, docente vinculado ao curso; Giorgione Mendes Ribeiro Junior, docente vinculado ao 
curso; Alice Inês Guimarães Araújo; Elaine Gonçalves Soares de Medeiros, docente lotada noutra coordenação; 
Silvia Helena dos Santos Costa e Silva, pedagoga; e Marcella Georgia da Cunha Lima, representante dos 
discentes. A reunião teve como pauta: Reintegração de alunos da turma de 2013 (padronização); Padronização 
dos procedimentos de Trancamento de matrícula e Aproveitamento de estudos; Relatórios de Acompanhamento 
dos Estudantes da turma de 2017; Aprovação dos Regulamentos “Manual do Estudante do BAP” e “Reofertas e 
Recuperações”, elaborados pelo Núcleo Docente Estruturante – NDE do curso. Os referidos regulamentos foram 
lidos, começando pelo de “Reofertas e Recuperações”, sendo proposta uma melhor organização dos tópicos, 
separando Reofertas das recuperações e apresentando as definições e requisitos de cada modalidade 
separadamente, o que norteou os capítulos e textos finais. Houve um debate sobre o condicionamento de os alunos 
precisarem ter cursado a disciplina anteriormente em caso de recuperação. A Profª Caroline reforçou a 
importância de um mínimo contato com a disciplina, já que a recuperação é mais intensiva. O Prof. Herbert Souza 
demonstrou sua preocupação com possíveis evasões, as quais poderiam ser evitadas com novas oportunidades e 
menos barreiras em termos das condições para a recuperação. Enfatizou-se que a participação de 30% envolvia 
todas as modalidades de atividades, colaborativas, individuais e prova presencial, sendo a condição apenas de ter 
feito a prova, ainda que a nota fosse zero. Considera-se, portanto, um conjunto de atividades online e prova 
presencial na contabilização dos 30% de participação. Os textos finais conforme elaboração pelo NDE e 
finalização/aprovação pelo Colegiado estão em anexo, consistindo de: 1) Regulamento nº 12, de 24 de abril de 
2018 (Reofertas e Recuperações); 2) Regulamento nº 13, de 24 de abril de 2018 (Manual do Estudante). Concluída 
a reunião às dezesseis horas e trinta minutos, eu, Odilon Saturnino, que a presidi e secretariei, transcrevi seu teor 
em ata que, após lida, será assinada por todos os participantes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

João Pessoa, 24 de abril de 2018. 
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