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A Faculdade de Administração e Ciências Contábeis (FACC) acumula uma história de 

importantes conquistas no ensino de modalidade à distância, tanto na graduação quanto na pós-

graduação, envolvendo ofertas de cursos no Brasil e em Moçambique. O Bacharelado em 

Administração Pública (BAP), em particular, desfruta de reputação nacional dada a qualidade do corpo 

docente e a condução geral que recebeu desde sua fundação. Neste sentido, propomos dar continuidade 

a essa exitosa trajetória, aperfeiçoando as dinâmicas existentes e atuando nas linhas que seguem. 

 

Linhas gerais de atuação: 

▪ Compromisso de continuidade do trabalho realizado pelas coordenações anteriores: 

competência, comprometimento, seriedade e zelo pelo BAP. 

▪ Coordenar o curso em parceria com os seguintes órgãos da Universidade Federal de Juiz de 

Fora (UFJF): Centro de Educação a Distância (CEAD), a Pró-Reitoria de Graduação 

(PROGRAD), a direção da FACC e o Departamento de Ciências Administrativas (CAD). 

▪ Conduzir os dois últimos bimestres do curso, dando o suporte necessário para que os discentes 

estejam aptos a colar grau no final deste ano ou para que tenham o melhor aproveitamento 

possível. 

▪ Estruturar a reoferta do curso, em 2023, em parceria com a secretária do curso e com a equipe 

do CEAD. 

▪ Negociar com professores e tutores a oferta das disciplinas necessárias para que os discentes 

sejam atendidos nas lacunas que constam em seus currículos.  

▪ Organizar a reoferta do curso de modo que os professores e tutores recebam o suporte 

necessário para realizar seu trabalho com a excelência requerida. 

▪ Realizar um planejamento junto com os discentes e auxiliá-los no processo de realização. 

▪ Controlar as disciplinas ofertadas, de modo contínuo e próximo, a fim de identificar e sanar 

quaisquer lacunas existentes. 

▪ Auxiliar na elaboração do Projeto Pedagógico do Curso Tecnólogo em Gestão Pública da 

FACC/UFJF. 
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