
 

Ata de reunião ordinária do Colegiado do curso superior de Bacharelado em 
Administração Pública – BAP, realizada em 30/05/2018. 
 
Ao trigésimo dia do mês de maio de dois mil e dezoito, por meio de Web Conferência no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (Plataforma Moodle), realizou-se reunião ordinária do 
Colegiado do Curso de BAP. A reunião começou às quinze horas, contando com a participação 
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, docente vinculada ao curso; 
Caroline Helena Limeira Pimentel Perrusi, docente vinculada ao curso; Elaine Soares 
Gonçalves de Medeiros, docente lotada noutra coordenação; Regina de Fátima Freire Valentim 
Monteiro, docente lotada noutra coordenação. A reunião teve como pauta: Relatórios de 
Acompanhamento dos Estudantes da turma de 2017; Horários dos Tutores (Presenciais e a 
Distância) – Apoio presencial nos polos de EAD e no IFPB campus João Pessoa; Alteração do 
Regulamento “Manual do Professor e do Tutor do BAP” em função dos horários presenciais 
dos tutores; Procedimentos na Sala do Moodle “Colegiado do Curso de BAP”; Mudança de 
Polo; Gravação de Vídeos pelos Professores e melhor utilização das ferramentas de EAD 
disponíveis; Prazos das Atividades Online. As propostas para encaminhamento foram 
apresentadas da seguinte forma: 1 – Relatórios de Acompanhamento dos Estudantes: 
Apresentação do Modelo de Relatório e Proposta de condicionamento da elaboração desses 
relatórios às bolsas dos tutores; Atualização da situação dos discentes nos ambientes virtuais e 
liberação de vagas para reabertura de curso (turma de 2013) e participação em processos 
seletivos especiais (PSE). Aprovado conforme proposta apresentada; 2 – Horários dos Tutores 
(Presenciais e a Distância) – Para os tutores a distância, regulamentação interna para 
cumprimento de 20h semanais, sendo 4h dessas 20h cumpridas presencialmente na sede do 
curso. Aprovado conforme proposta apresentada; 3 – Gravação de Vídeos pelos Professores e 
melhor utilização das ferramentas de EAD disponíveis. Nesse caso, os Professores alertaram 
para a não obrigatoriedade de gravação dos vídeos. A Professora Caroline Perrusi sugeriu que 
os Professores disponibilizassem vídeos de outras autorias caso não tivessem condições de 
produção de vídeo-aulas próprias. A Professora Alice Araújo alertou para o comprometimento 
de qualidade dos vídeos no caso de os Professores não estarem capacitados. Diante disso o 
Coordenador do Curso recomendou uma melhor discussão desse assunto e a devida capacitação 
dos Professores para em uma etapa posterior haver a obrigatoriedade, sendo os demais membros 
de acordo com a proposta; 4 – Prazos das Atividades Online. Proposta de extinção dos prazos 
parciais, ficando estabelecido até a data da prova para cumprimento de todas as atividades. Os 
Professores Membros presentes ficaram receosos de sobrecarga de atividades para os tutores, 
segundo afirmação da Professora Caroline Perrusi e concordância da Professora Elaine 
Medeiros. A Profª Elaine sugeriu, então, a divisão em duas etapas, ao invés de um único bloco 
de correções até a prova. A Professora Regina Valentim abordou sobre a experiência do curso 
de Letras, de equivalência de atividade conforme carga horária de cada disciplina, de forma a 
não comprometer a carga horária semanal e gerar volume intenso de atividades no fim do 
semestre. Ficaram estabelecidos, então, os limites, mas não necessariamente semanais, a 
critério de cada docente, havendo flexibilidade diante das contingências. Recomendou-se, 
portanto, limitar atividades se fosse o caso, ao invés de extinguir prazos, estes estabelecidos 



 

conforme disciplina, podendo ser semanais, quinzenais, mensais ou a critério do(a) docente; 5 
– Alteração do Regulamento “Manual do Professor e do Tutor do BAP” em função dos horários 
presenciais dos tutores. O manual foi alterado conforme discussões realizadas, sendo sua versão 
final anexada a esta ata, conforme aprovação pelo Colegiado de Curso; 6 – Processos de 
Mudança de Polo. Apresentados e deferidos os pedidos de mudança de polo dos alunos João 
Fernandes Moura Bernardo e Marineide Soares dos Santos Silva. 7 – Procedimentos na Sala do 
Moodle “Colegiado do Curso de BAP”. Os Professores Membros foram informados do 
compartilhamento de materiais em sala virtual no Moodle e realização de reuniões por meio de 
WebConferência no mesmo espaço virtual, sendo a iniciativa bem aceita por todos. O Professor 
Odilon Saturnino agradeceu pela participação de todos os presentes. 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

João Pessoa, 30 de maio de 2018. 
 
Odilon Saturnino Silva Neto ____________________________________________________ 
Alice Inês Guimarães Araújo ____________________________________________________ 
Giorgione Mendes Ribeiro Junior ________________________________________________ 
Herbert José Cavalcanti de Souza ________________________________________________ 
Elaine Gonçalves Soares de Medeiros _____________________________________________ 
Regina de Fátima Freire Valentim Monteiro ________________________________________ 
 
 


