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COMUNICADO 04, de 06.09.2017
Ref.: atividades de sábado, 09.09.2017, informes sobre o SIGAA e uma mudança no calendário de outubro.

Comunicamos aos alunos, tutores, coordenadores de tutoria, coordenadores de polo, enfim,
a todos os colaboradores dos três cursos de especialização do PNAP (Programa Nacional de Formação
em Administração Pública) - Gestão Pública, Gestão Pública Municipal e Gestão em Saúde - que:
I - Sobre o cadastramento/geração de matrículas no SIGAA (Sistema Integrado de
Gestão de Atividades Acadêmicas):
Até a oferta 2014-2016, os três cursos de especialização do PNAP (Programa Nacional de
Formação em Administração Pública) tinham como ambiente virtual de trabalho a plataforma Moodle.
Com a migração do alunado da Educação a Distância - EaD, inclusive em nível de pós-graduação, para
o SIGAA, portanto uma brusca mudança, tivemos que inscrever, cadastrar e matricular todos os
discentes aprovados para a oferta 2017-2018, assim como cadastrar os professores conteudistas e os
tutores que dela participarão.
Nunca imaginamos que o volume de mão de obra exigido pelo SIGAA para os nossos
cursos fosse esse que tivemos de enfrentar, problema que afetou sobremaneira o cronograma relativo
às atividades da primeira disciplina (Introdução à Educação a Distância - IEaD), cuja avaliação estava
prevista para ser realizada no próximo dia 02.09.2017.
Recebemos inúmeros telefonemas de vocês, caros discentes, alternados com outra
quantidade enorme de e-mails que respondemos, todos com o mesmo objetivo: o de saber quando terão
acesso ao SIGAA, ao material de IEaD, ao login, à matrícula, ao tutor, enfim, às condições essenciais
para se fazer um curso de EaD na UFPI. Ainda não concluímos esse trabalho e, com isso, não
podemos precisar uma data para definirmos o início das operações nesse sistema, porém,
queremos tranquilizá-los de que estamos bem próximos do término desse árduo trabalho, e de
que será revisto o calendário das atividades da disciplina IEaD, de modo que nenhum aluno
será prejudicado pelo fato de sermos obrigados a adiar todas as atividades dessa primeira
disciplina para data ainda não definida.
Com relação a esse assunto, pedimos-lhes nossas sinceras desculpas e compreensão de
vocês, visto que se trata de problemas alheios à nossa vontade, mas que tudo, em pouco tempo, se
normalizará.
Fiquem atentos, por enquanto, ao link PNAP, na página www.cead.ufpi.br.
II - Sobre as atividades de sábado, dia 14.10.2017:
Neste mês de semtembro, estaremos atendendo no dia 09.09.2017, um sábado após o
feriado de 07.09.2017, os polos da região sul do estado (Floriano, Bom Jesus e Picos).
Em outubro, dia 12.10.2017, é feriado (N. S. Aparecida) e teríamos aula, novamente, no dia
14.10.2017, um sábado após o feriado de 07.09.2017, sendo esses polos da região sul prejudicados por
duas vezes no que tange a frequência dos alunos. Visando equilibrar tal situação, resolvemos, de
antemão, alterar o cronograma para o seguinte: em outubro, primeiro atenderemos a região sul (em
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07.10.2017) e, depois, a região norte (em 14.10.2017), fato já comunicado a todos os coordenadores de
polo.
III - Sobre as atividades de sábado, dia 09.09.2017:
Aula presencial da disciplina Estado, Governo e Mercado - EGM nos polos de:
Floriano:
Local: Auditório da UESPI, BR 343, s/nº, Campo Velho.
Horário: 8h00 às 12h00.
Professora: Geysa Elane Rodrigues de Carvalho Sá
Picos:
Local: Universidade Federal do Piauí, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, rua
Cícero Eduardo, s/nº, bairro Junco, Sala 847 (prédio novo anexo, do Departamento de
Nutrição).
Horário: 8h00 às 12h00
Professora: Janaína Martins Vasconcelos
Bom Jesus:
Local: Auditório da Uespi/UAB, Praça Alcebíades de Morais, 750, bairro Josué Parente,
Bom Jesus.
Horário: 8h00 às 12h00
Professora: Romina Julieta Sanchez Paradizo de Oliveira
Obs.: de 8h00 às 8h30 - apresentação do coordenador acadêmico do curso de Gestão
Pública (Prof. Francisco Tavares de Miranda Filho) e do coordenador de tutoria (Prof.
Antonio Carlos Oliveira Silva).
Atenciosamente,
Francisco Tavares de Miranda Filho
Coordenador Acadêmico
Curso de Especialização em Gestão Pública

Isidro José Bezerra Maciel Fortaleza do Nascimento
Coordenador Acadêmico
Curso de Especialização em Gestão Pública Municipal

Márcio Dênis Medeiros Mascarenhas
Coordenador Acadêmico
Curso de Especialização em Gestão em Saúde
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