
 

Ata de reunião ordinária do Colegiado do curso superior de Bacharelado em 
Administração Pública – BAP, realizada em 27/11/2018. 
 
Ao vigésimo sétimo dia do mês de novembro de dois mil e dezoito, realizou-se, no Laboratório 
de Práticas da Unidade Acadêmica de Gestão – UAG, reunião ordinária do Colegiado do Curso 
de BAP. A reunião começou às quatorze horas e quinze minutos, 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; Regina de Fátima Freire Valentim Monteiro, docente lotada 
noutra coordenação; Marcella Geórgia da Cunha Lima, representante dos estudantes; e Maria 
José Pereira Dantas, representante da Coordenação Pedagógica. A reunião teve como pauta: 
Sala do Colegiado no Moodle; Definição de uma Política de Gestão da Permanência, conforme 
aspectos discutidos nas últimas reuniões, onde foi deliberado que a equipe discutisse o assunto 
em fórum específico; Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação no Curso; Pedidos 
de Reingresso no Curso, Trancamento e Cancelamento de Matrícula; Re(Abertura) de 
Atividades; Relatórios de Estudantes; Outras demandas da Coordenação que requerem a 
participação do Colegiado. O Professor Odilon Saturnino, mais uma vez, enfatiza sobre as salas 
virtuais no Ambiente Virtual – Moodle, a respeito das discussões e possibilidade de continuar 
marcando reuniões online. Foram expressas certas dificuldades em virtude de nova versão do 
Moodle, disponibilizada pelo Suporte. Foram explicados, portanto, os procedimentos para que 
todos acessem e utilizem todos os recursos para o aprimoramento das deliberações deste 
Conselho. Nesse aspecto específico da Gestão da Permanência, embora sendo mínimas as 
participações no fórum online, foram discutidas oportunidades para que os discentes pudessem 
reabrir matrícula, mesmo com “trancamentos consecutivos” nos períodos 2018.1 e 2018.2. O 
caso essencialmente discutido, comum a diversos alunos, foi a ação de ter cursado 2017.1, 
trancado 2017.2, não ter reaberto a matrícula em 2018.1, e pedido a sua reabertura em 2018.2. 
Desse modo, os alunos nessa situação não atendem aos requisitos do Regimento Didático dos 
Cursos Superiores do IFPB, o qual preconiza não ser permitido o trancamento consecutivo, 
além de deliberar que seja feito o pedido de reabertura pelo(a) aluno(a) no semestre seguinte ao 
do trancamento. Entre os casos analisados, foi decidido serem aceitos os pedidos daqueles que 
obtiveram aprovações anteriores e indeferidas as solicitações dos que não tinham nenhuma 
aprovação no primeiro e no segundo períodos. Nessa mesma linha de discussão, foram 
apresentados pedidos de trancamento fora do prazo estabelecido em Calendário pelas alunas 
Natalia Aranha Maciel da Silva (trancamento de matrícula) e Severina Luiz Viegas 
(trancamento de disciplina). O motivo alegado pelas alunas foi mensagem do SUAP 
informando que o prazo de trancamento de matrícula ou de disciplina iria até 15 de novembro. 
O Calendário Acadêmico do Curso, entretanto, estabeleceu de 01/10/18 a 15/10/18, em virtude 
do semestre 2018.2 ter começado em 01/10/18 e o regulamento estabelece prazos específicos 
para trancar, além de determinar que o trancamento só pode ser realizado até 15 dias após o 
início das aulas. Entretanto, como se tratou de informação em sistema oficial do IFPB, o 
Colegiado entendeu que deveria se sobrepor a uma informação específica do curso no caso do 
trancamento de matrícula, sendo, portanto, deferida a solicitação da aluna Natália Aranha 
Maciel da Silva, já que um bloco de disciplinas seria iniciado apenas no dia 19/11/2018. O caso, 
porém, de Severina Luiz Viegas, de trancamento da disciplina de Teoria das Finanças Públicas, 



 

foi indeferido pelo fato de a disciplina já estar se encerrando no momento de pedido do 
trancamento, o que poderia gerar um precedente de alunos pedirem para trancar sempre que se 
encontrassem em situação iminente de reprovação. No mesmo ponto de Gestão da Permanência, 
a Professora Alice Guimarães lançou a proposta de que o curso passasse de um período de 
integralização de 4,5 anos para 4 anos. O caso ficou de ser levado para apreciação do Núcleo 
Docente Estruturante – NDE. O professor Odilon apresentou a proposta de serem aceitos todos 
os pedidos de retorno ao curso, mesmo com trancamentos consecutivos, possibilitando que os 
alunos tenham novas oportunidades. A Pedagoga Maria José Dantas alertou que fosse 
respeitado o tempo máximo de integralização, depois do qual se possibilita o reingresso no 
curso, caso em que foram aceitos pedidos de estudantes de 2013 (4 anos até a entrada da turma 
de 2017 por edital da CAPES). Foi deliberado, portanto, que cada caso seja sempre analisado 
conforme suas especificidades, sendo o Colegiado o mais flexível possível no limite dos 
regulamentos do curso e das resoluções do IFPB, já que estas deixam muitas lacunas para que 
o Colegiado de Curso possa então deliberar. Em virtude do tempo ultrapassado e necessidade 
de membros se ausentarem, os assuntos de “Relatórios de Estudantes” e “(Re)Abertura de 
Atividades” ficaram de ser discutidos em reuniões posteriores, já que se trata de políticas do 
curso para Gestão da Permanência e são de natureza contínua. Por fim, foi apresentada a 
demanda da aluna Mariana Fernandes de Araújo Rocha Gomes, da turma de 2013, a qual 
perguntou via mensagem no Moodle se poderia fazer o estágio antecipadamente à sua oferta na 
turma de 2017. Deliberou-se que seja feito o pedido formal com a devida justificativa, na 
condição de disponibilidade de Professor Orientador. Feito isso, o pedido pode então ser 
aprovado. Concluída a reunião às quinze horas e vinte minutos, eu, Odilon Saturnino, que a 
presidi e secretariei, transcrevi seu teor em ata que, após lida, será assinada por todos os 
participantes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

João Pessoa, 27 de novembro de 2018. 
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