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COMUNICADO
Relativamente aos Cursos de Especialização em Gestão Pública, Gestão Pública
Municipal e Gestão em Saúde, comunicamos aos alunos, tutores, professores, bolsistas
colaboradores das coordenações, enfim, a todos os que fazem parte deste projeto que, atendendo às
reivindicações de vários alunos no sentido de fazer algumas alterações no Calendário Acadêmico,
bem como tratar de diversos assuntos referentes aos citados cursos, reuniram-se na manhã de
quinta-feira 14, neste Centro, os coordenadores acadêmicos e de tutoria, para decidirem o seguinte:
► A) Da 1ª. avaliação da disciplina “Estado, Governo e Mercado”:
 Será realizada no dia 23/02/2013, no horário de 14h00 às 16h00, sendo que
nessa data, no horário de 8h00 às 12h00, haverá a aula presencial da disciplina
“O Público e o Privado na Gestão Pública” que terá início no dia 18/02/2013.
 O local onde serão realizadas essas atividades será divulgado brevemente.
► B) Do Calendário:
 Será revisto e divulgado brevemente, com alterações no sentido de que o aluno
deverá se deslocar ao seu pólo, em média, uma vez por mês, sendo que nessa
oportunidade, ele assistirá à aula pela manhã (8h00 às 12h00) e fará prova à tarde
(mesmo dia) de 14h00 às 16h00.
 A prova de 2ª. chamada, doravante, será aplicada após o término da aula
presencial da disciplina que estiver acontecendo. O horário será de 12h00 às
14h00 ou de 14h00 às 16h00, mediante entendimento entre alunos e coordenador
de polo.
 O local onde serão realizadas essas atividades será divulgado brevemente.
► C) Dos locais das atividades:
 Nesse tópico, pedimos a compreensão de todos porque não temos condições de
fixar locais para a realização de todas as atividades presenciais ao longo desse
período do Módulo Básico, pois é preciso saber se naquele dia e horário aquele
auditório ou aquela sala estão disponíveis para tal.
 Com relação a colocar os alunos de Gestão em Saúde em um dia/local (sábado) e
os de Gestão Pública e Gestão Municipal em outro dia/local (quarta-feira),
estamos eliminando essa idéia. Para isso, tentaremos conseguir o auditório do
Instituto Antonino Freire, da Assembléia Legislativa ou do Tribunal de Contas
do Estado, todos com capacidade para aproximadamente 350 pessoas.
Conseguindo esse auditório, tudo ficará sendo realizado aos sábados.
► D) Dos alunos do polo de Água Branca:
 Com a decisão de se fazer a prova após a aula presencial, os alunos do polo de
Água Branca que residem lá só virão a Teresina, em média, uma vez por mês.
Aqui, deixamos claro que os cursos patrocinados pelo PNAP têm as atividades
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desenvolvidas em Teresina por haver aqui uma demanda muito grande para tais
cursos.
► E) Dos alunos dos cursos anteriores que têm matrícula nos cursos atuais:
 Estamos tratando desse assunto com Pró-Reitoria de Pós-Graduação sobre as
condições de resgate desses alunos para a montagem de uma turma, na tentativa
de recuperar os que não lograram êxito nos cursos anteriores.
► F) Dos critérios de avaliação dos alunos:
 Ficou estabelecido que:
- Prova (1ª. avaliação ou 2ª. chamada)... 50%;
- Fóruns... 20% (período de validade a ser divulgado);
- Exercício... 20%;
- Chats... 10% (o número fica a critério do tutor).
Observações:
(1) Para cada disciplina serão propostos dois fóruns pelos professores da disciplina e
os tutores deverão avaliá-los com um limite máximo de 20%, na forma do item F.
Como critério de correção, os professores da disciplina fornecerão uma síntese da
respostas às questões propostas a fim de que o tutor possa avaliar os alunos sob sua
batuta.
(2) Quanto ao exercício, o aluno deverá entregá-lo digitado em papel A4 (cor
branca), fonte Times New Roman 12, ao seu tutor no dia da 1ª. avaliação da
disciplina que estiver acontecendo.
(3) Para cada final de semana que houver atividades presenciais, as coordenações
acadêmicas dos cursos emitirão um Comunicado instruindo todos os que fazem parte
deste projeto.
(4) Para as atividades presenciais, que a partir de agora concentrar-se-ão aos
sábados, torna-se obrigatório o comparecimento dos tutores a distância, exceto
aqueles que não residem na cidade onde se situa o polo ao qual ele faz parte.
(5) Torna-se obrigatória, também, a presença do tutor presencial nessas atividades,
sem ônus para a UFPI, ainda que ele não resida na cidade onde se situa o polo.
(6) Por conta do período do carnaval, tivemos que adiar a data da 1a. avaliação de
“Estado, Governo e Mercado”, como já foi informado. Com isso, estamos
prorrogando, para até o dia 22/02, os dois fóruns propostos para a referida disciplina.
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Teresina (PI), 15/02/2013
Prof. Francisco Tavares de Miranda Filho
Coord. Acad. CEGPM
Prof. Isidro José Bezerra Maciel Fortaleza do Nascimento
Coord. Acad. CEGP
Profa. Apolônia Maria Tavares Nogueira
Coord. Acad. CEGS
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