
 

Ata de reunião ordinária do Colegiado do curso superior de Bacharelado em Administração Pública 
– BAP, realizada em 26/02/2019. 
 
Ao vigésimo sexto dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, realizou-se, por meio de 
Videoconferência na Plataforma Moodle, 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; Elaine Gonçalves Soares de Medeiros, docente lotada noutra coordenação; 
Regina de Fátima Freire Valentim Monteiro, docente lotada noutra coordenação, suplente; e Marcella 
Geórgia da Cunha Lima, representante dos estudantes. A reunião teve como pauta: 1 - Apreciação das 
Alterações do Regulamento de Reofertas/Recuperações, conforme proposta do NDE; 2 - Gestão da 
Permanência - critérios; 3 - Uso Sistematizado das Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC; 4 - 
Aprovação de Pedidos de Reingresso e Renovação de Matrícula; 5 - Outros Assuntos de 
Interesse/Intervenção do Colegiado. Em relação às alterações no Regulamento das Reofertas e 
Recuperações, foi apresentada proposta de mudança do local de prova, conforme prévia discussão e 
aprovação pelo Núcleo Docente Estruturante – NDE. Trata-se de as provas de recuperação serem realizadas 
nos polos, ao invés de ser no campus João Pessoa. A proposta foi aprovada, considerando a dificuldade de 
deslocamento pelos alunos para a realização das provas no campus. Em seguida foi reforçada a participação 
na sala do Colegiado no Moodle, para discussão contínua de assuntos relevantes, entre eles, a Gestão da 
Permanência e seus critérios. O assunto vem sendo debatido para a adoção de medidas preventivas à evasão. 
Quanto ao uso sistematizado das Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC, o tema também está 
em fórum de discussão pelos membros do Colegiado no Moodle. Ficou estabelecido o momento das 
reuniões da equipe pedagógica para a capacitação da equipe, tanto no domínio de novas tecnologias para a 
educação a distância como para a prática da abordagem multidisciplinar no curso. As reuniões passam a 
ser, portanto, encontros pedagógicos. Para os pedidos de reingresso, foi decidido o seguinte: alunos com 
reprovações totais serão automaticamente desligados do curso. Quem obtiver, no mínimo, uma aprovação 
a partir do primeiro período do curso, ainda que com reprovações totais consecutivas em períodos seguintes, 
terá aceito o pedido de reingresso, desde que formalmente solicitado por meio de requerimento e 
justificativa. Por fim, foi feito o pedido de um aluno para repor a prova final do semestre 2018.2. por ter 
perdido em virtude de doença na família. Como não foi possível apresentar atestado para o pedido, foi 
aceito requerimento pelo aluno com a devida justificativa, sendo o caso repassado aos professores 
envolvidos para a elaboração de uma nova prova final e aplicação com o aluno em data definida pela 
Coordenação. Concluída a reunião às dezesseis horas, eu, Odilon Saturnino, que a presidi e secretariei, 
transcrevi seu teor em ata que, após lida, será assinada por todos os participantes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2019. 
 
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 ________________________________________ 
Marcella Georgia da Cunha Lima ________________________________________________ 



 

Ata de reunião ordinária do Colegiado do curso superior de Bacharelado em Administração Pública 
– BAP, realizada em 27/03/2019. 
 
Ao vigésimo sétimo dia do mês de março de dois mil e dezenove, realizou-se, na Unidade Acadêmica de 
Gestão e Negócios – UAG, 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; 
Elaine Gonçalves Soares de Medeiros, docente lotada noutra coordenação; Regina de Fátima Freire 
Valentim Monteiro, docente lotada noutra coordenação, suplente; e Silvia Helena dos Santos Costa e Silva, 
representante pedagógica. A reunião teve como pauta: 1 – Procedimentos na Sala do Moodle – Colegiado 
do Curso de BAP; 2 – Abordagem Multidisciplinar; 3 – Casos de Cancelamento de Matrícula; 4 – Pedidos 
de Recuperação de Disciplinas. 1 – A respeito do material compartilhado de gestão da permanência e êxito, 
a pedagoga Silvia Costa informa sobre a importância de consultar esses materiais como base para promover 
cursos de capacitação da equipe pedagógica, a partir da leitura de artigos científicos e experiência com 
outros cursos. Assevera a importância da presença estudantil em um plano de ação de combate à evasão. 2 
– Encontro Pedagógico com a temática da abordagem multidisciplinar e de metodologias ativas. Silvia 
Costa indicou Professor que usa a metodologia finlandesa. Sugeriu então a participação do Professor 
Alexandre D’Andrea. Regina Valentim sugere o nome da Professora Jamylle Ouverney-King. Qualquer 
docente que tenha contato com essa metodologia é bem-vindo, para capacitação da equipe pedagógica do 
curso quanto ao ensino multidisciplinar. Sobre Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, o 
Professor Giorgione reforça sobre os professores aprenderem a produzir vídeos, conhecer ferramentas que 
facilitem essa produção. Sugere chamar o pessoal do setor da Coordenação de Audiovisual para a 
capacitação quanto à gravação e edição (qualidade, entre outros critérios). A Professora Alice Guimarães 
solicita repensar a dinâmica de avaliação da aprendizagem, pois há muito tempo o BAP tem adotado a 
prova escrita tradicional. Sugere mapeamento de experiências dos que atuam na Administração Pública 
para que se tornem casos de ensino e isso seja considerado como critério de avaliação. A Pedagoga Silvia 
Costa completa que isso pode se constituir como um Relato Reflexivo. 3 - Quanto ao terceiro ponto, o 
Colegiado aceitou reingresso de quem obtivesse o mínimo de uma aprovação. Porém, o Coordenador do 
Curso, Odilon Saturnino, levanta o questionamento: - qual é o critério de permanência? A Professora Alice 
Guimarães recomenda conversar com os Professores para levantar as possíveis razões da reprovação. 
Completa que alunos podem precisar de uma assistência presencial. Esse tipo de ação inclusiva 
normalmente não se adéqua à EAD, mas pode ser um diferencial a partir da aplicação de mecanismos de 
apoio com recursos dos ambientes virtuais de aprendizagem e outras TIC. De forma geral, recomenda 
analisar os perfis por meio de levantamentos das causas do abandono, focando no desempenho nas 
disciplinas. Silvia Costa complementa com levantamento do contexto de estudo desses alunos. A Professora 
Alice reforça sobre o papel do tutor presencial para um acompanhamento individualizado. Uma vez 
retornando, o(a) aluno(a) precisa ter aprovação integral, sendo essa então a condição de permanência 
estabelecida pelo Colegiado. 4 – Pedido de reposição da prova final de aluno que faltou por motivo de 
doença. A Professora Elaine Medeiros sugere fazer comunicado oficial aos alunos de exigência de atestado. 
Declaração de Comparecimento ao Médico, caso não seja possível o atestado. Comprovação de que esteve 
no setor para atendimento (Silvia Costa). Lembrando que não há reposição de prova final. A partir de 2019.1 
não se aceita mais casos de reposição de prova final, pois não é previsto em regulamento. No outro caso, o 
aluno teve (relativo) bom desempenho e por isso o caso foi aceito. Daí a importância de ser levantado o 
caso específico antes de se aceitar o pedido do aluno Frank Halysson. Casos específicos serão analisados 
pelo Colegiado de Curso. Em caso de cancelamento compulsório, é proposto um método próprio de seleção, 
tendo em vista a impossibilidade de participação no Processo Seletivo Especial – PSE. Será estudada, 



 

portanto, a possibilidade de um edital específico de EAD, o que deve ser analisado junto à Diretoria de 
Educação a Distância e Coordenação da Universidade Aberta do Brasil – UAB. Concluída a reunião às 
dezesseis horas, eu, Odilon Saturnino, que a presidi e secretariei, transcrevi seu teor em ata que, após lida, 
será assinada por todos os participantes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

João Pessoa, 27 de março de 2019. 
 
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 ________________________________________ 
Silvia Helena dos Santos Costa e Silva _____________________________________________ 
 


