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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO Nº 18 / 2020 - CCADM (11.02.25.13.02) 

Nº do Protocolo: 23125.011672/2020-51
Macapá-AP, 22 de Junho de 2020

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE COLEGIADO

1) Representação Docente

Presentes: Claudio Marcio Campos de Mendonça, Coordenador do Curso; Lúcia
Claudia Alves Chaves, Vice-Coordenadora; Andrea Figueiredo Gomes; Alexandre
Gomes Galindo; Alex Santiago Nina; Erick Franck Nogueira da Paixão; Glauber Ruan
Barbosa Pereira; Mariana Morais Miccione; Robson Antônio Tavares Costa e Robson
Marteko.

Ausentes: Mário Teixeira de Mendonça Neto (justificado), Eliarllen Patrick Alves
Cruz.

2) Representação Discente

Presentes: Anne Karolyne Pessoa Pimentel; Paulo Cozzi de Oliveira; Randolfo
Farias da Silva Junior; Vitor Alves Costa e Wesley Athaydes Penido.

3) Secretário do Colegiado: Diego de Castro Pinto.

Pauta: Plano de retomada gradual das atividades de ensino.

Aos dezenove dias do mês de junho de 2020, às 15:12, reuniram-se os membros do
Colegiado do Curso de Administração para análise e deliberação sobre o
denominado “ Plano de Retomada Gradual das Atividades de Ensino”, elaborado pela
Pró - Reitoria de Ensino de Graduação (Prograd), ora submetido à comunidade
acadêmica para discussão e contribuições. O Presidente do Colegiado e
Coordenador do Curso, professor Cláudio Márcio, iniciou a reunião saudando os
presentes e agradecendo a participação na videoconferência. Emitiu breve relato
acerca da reunião ocorrida previamente entre o Departamento de Filosofia e Ciências
Humanas e Coordenações de Curso, relacionada ao mencionado plano, a qual
culminou na solicitação de informações complementares à Reitoria sobre o
fornecimento de material de proteção individual e na proposta de criação de duas
comissões para apoio tecnológico e social. Ato contínuo, reportou as ações
praticadas pela Coordenação no período de interrupção das atividades presenciais.
Abordou as atividades administrativas realizadas pelo SIPAC; webconferências com
participação média de cinquenta pessoas, inclusive, com parceria de instituição
externa, como foi o caso do Sebrae; e o resultado da pesquisa que traçou o perfil
tecnológico do acadêmico do Curso de Administração. Sobre a pesquisa detalhou
que, conforme o levantamento realizado com 57% dos alunos matriculados, grande
percentual dispõe de acesso à rede mundial de computadores e meios para consultá-
la. Após essas considerações iniciais, passou a palavra aos membros do colegiado
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para discussão sobre a pauta. Professor Galindo disse que estava a par da
repercussão do mencionado plano da PROGRAD. Mencionou o posicionamento
contrário do Departamento de Educação, entretanto, acha natural a retomada das
atividades de ensino. Defendeu que há ferramentas e plataformas on-line que podem
ser usadas emergencialmente para a conclusão do semestre letivo. Sugeriu que os
espaços físicos sob a responsabilidade da Coordenação sejam utilizados para
garantir acesso aos alunos que não possuem equipamentos necessários ou
conectividade. Ressaltou, neste caso, a observância dos procedimentos de
higienização, distanciamento e eventual agendamento de horários para utilização dos
ambientes. Professor Robson Tavares concordou com a fala do professor Galindo.
Disse que o retorno das atividades presenciais nesse momento é algo temerário e
que as instituições privadas já utilizam ferramentas para educação remota. Mostrou-
se preocupado com eventual corte de gratificações aos docentes afastados das
atividades de ensino. Professor Alex Nina indagou sobre a ordem de prioridade, no
tocante a seleção de turmas, para a eventual retomada de atividades. Relatou ser
favorável, preferencialmente, ao retorno das turmas que estão mais próximas da
conclusão do Curso, sendo, contudo, contrário ao retorno de ações presenciais e a
favor de atividades remotas. Fez a proposta de oferta de disciplinas em módulos.
Professor Cláudio Márcio concordou com as manifestações dos professores
Galindo e Tavares. Registra que o Curso tem condições para retomada do semestre
letivo e que a universidade precisa fazer algo. Ponderou que a atual estrutura da
universidade não permite a retomada das aulas presenciais. Defendeu o retorno das
atividades de forma remota, com a utilização das ferramentas assíncronas, a
exemplo do SIGAA, e síncronas, a exemplo das webconferências, comuns na
modalidade de ensino a distância. Professora Lúcia Cláudia declarou ser favorável
ao ensino remoto, ratificando as falas dos professores Galindo, Cláudio e Tavares.
Professora Andrea Figueiredo informou que, apesar do cenário de pandemia,
igualmente defende o retorno das aulas de forma remota, mas é relevante observar
também o aspecto psicológico dos alunos nesse período, dar atenção a essas
questões. Professora Mariana parabenizou a iniciativa da Prograd e ressaltou o
compromisso dos servidores públicos com a prestação de serviços à comunidade.
Opinou favoravelmente pela retomada de atividades acadêmicas de forma remota,
visando a recuperação do período de interrupção, desde que haja a inclusão de
todos os alunos interessados. Professor Érick comentou que é necessário agir
diante o atual cenário. Reitera que a universidade não tem condições para a
retomada do ensino presencial com segurança, bem como é favorável ao retorno das
atividades acadêmicas de forma remota. Professor Glauber declarou ser favorável
às aulas de modo on-line, considerando as diversas ferramentas já utilizadas e
citadas ao longo da reunião, as quais permitirão a condução das atividades não
presenciais. Lembra que a universidade é responsável pelos discentes que tiverem
dificuldades de acesso. Registra ainda que a pandemia e os seus efeitos poderão
durar até o ano seguinte. Professor Marteko disse que o retorno é necessário e o
Curso de Administração tem que dar exemplo. A tecnologia e suas ferramentas
devem ser utilizadas, pois, aderir ao ensino remoto é inevitável no atual contexto.
Compartilhou que já utiliza elementos de educação remota no Projeto de Extensão
UNIMULHER. Na sequência, o Coordenador passou a palavra para manifestação
dos representantes discentes. O discente Randolfo, Presidente do Centro
Acadêmico, informou que alguns alunos têm receio da perda de qualidade de ensino
nas atividades em EAD, contudo acredita que a qualidade será mantida. É favorável
ao retorno das atividades em modo remoto sem condicionar a participação dos
alunos que não tem interesse. Wesley, acadêmico da turma 2017, disse ser inviável
o retorno das aulas presenciais. Em seu entender, o Curso de Administração pode
facilmente executar suas atividades na modalidade EAD, diferentemente dos outros
cursos. Informou que seus colegas de sua turma querem continuar com atividades
letivas. Paulo Cozi, representante da turma 2019, concordou que atualmente é
inviável o retorno das aulas, sendo esta a mesma percepção dos acadêmicos de sua
turma. É a favor do retorno das atividades remotamente. Relata a união e o clima de
solidariedade entre os colegas de sua turma. Anne Karolyne, vice - representante da
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turma 2018, compartilhou do mesmo posicionamento dos presentes, entende que
não há condição para o retorno das atividades presenciais. Citou a inexistência de
salas de aula específicas para o Curso de Administração. Registrou como válida a
inclusão de todos os alunos que não possuem computadores ou celulares. Vitor,
representante da turma 2018, foi favorável ao ensino remoto, pois considera que não
há outra alternativa. Ponderou que, em caso de retorno das atividades em EAD, haja
sensibilidade do corpo docente, na medida do possível, pois não se pode ignorar a
realidade afetiva e social dos alunos, considerando os impactos gerados pela
pandemia. Frisou que a realidade de cada aluno é bem particular. Professor Cláudio
deu destaque a fala de Vitor, reconhecendo que os aspectos afetivos e psicológicos
não podem ficar em segundo plano no atual momento de crise sanitária. Concluídas
as manifestações, passou-se a deliberação. DELIBEROU-SE, por unanimidade, pelo
retorno das atividades acadêmicas de forma remota para a conclusão do semestre
letivo; a disponibilização dos laboratórios e salas administrativas, vinculadas à
Coordenação de Curso, para atendimento dos acadêmicos que eventualmente
necessitarem de computadores e conectividade, observadas as orientações sobre
higienização, distanciamento e agendamento de horários para utilização dos
espaços. Dando continuidade à reunião, o Coordenador informou que estavam
suspensas novas contratações de professores substitutos, todavia, sendo possível a
prorrogação dos contratos vigentes. Como o contrato da professora Andrea não
poderá ser renovado por ter atingindo o limite legal, propôs a distribuição das
disciplinas por ela assumidas entre os docentes do Curso. O professor Travares
declarou disponibilidade tendo em vista a suspensão de sua licença capacitação.
Ainda sobre o tema, o Coordenador apresentou proposta para renovação contratual
do professor Alex. DELIBEROU-SE, por unanimidade, a renovação contratual do
servidor Alex Santiago Nina. Ao final, ficou estabelecido o encaminhamento de
formulários aos docentes, relativos ao Plano da Prograd, para preenchimento e
restituição à Coordenação até terça-feira, dia 23 de junho. Na ocasião, o colegiado
elogiou a dedicação da professora Andrea, suas contribuições e conduta profissional.
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 17:05, da qual eu, Diego de
Castro Pinto, Secretário da Coordenação e Colegiado do Curso, lavrei a presente
Ata, certificando a presença dos acadêmicos acima citados, caso seja inviável a
assinatura eletrônica dos mesmos neste documento.

(Assinado digitalmente em 23/06/2020 19:26 ) 
ALEXANDRE GOMES GALINDO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1808238 

(Assinado digitalmente em 23/06/2020 11:08 ) 
ALEX SANTIAGO NINA 

PROFESSOR MAGISTERIO SUPERIOR-SUBSTITUTO 
Matrícula: 3148956 

(Assinado digitalmente em 22/06/2020 13:50 ) 
ANDREA FIGUEIREDO GOMES 

PROFESSOR MAGISTERIO SUPERIOR-SUBSTITUTO 
Matrícula: 3061917 

(Assinado digitalmente em 22/06/2020 11:49 ) 
CLAUDIO MARCIO CAMPOS DE

MENDONCA 
COORDENADOR 

Matrícula: 2062334 

(Assinado digitalmente em 22/06/2020 12:16 ) 
DIEGO DE CASTRO PINTO 

SECRETARIA 
Matrícula: 2177553 

(Assinado digitalmente em 23/06/2020 11:59 ) 
ERICK FRANCK NOGUEIRA DA PAIXAO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 2563503 
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(Assinado digitalmente em 22/06/2020 13:43 ) 
GLAUBER RUAN BARBOSA PEREIRA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 2062457 

(Assinado digitalmente em 22/06/2020 12:44 ) 
LUCIA CLAUDIA ALVES CHAVES 

COORDENADOR 
Matrícula: 1327951 

(Assinado digitalmente em 22/06/2020 15:13 ) 
MARIANA MORAIS MICCIONE 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

Matrícula: 2268683 

(Assinado digitalmente em 22/06/2020 18:51 ) 
ROBSON ANTONIO TAVARES COSTA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 2814115 

(Assinado digitalmente em 23/06/2020 12:16 ) 
ROBSON MATERKO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1315886 
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