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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

 
 
ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO Nº 47 / 2020 - CCADM (11.02.25.13.02) 
 
Nº do Protocolo: 23125.018273/2020-13

Macapá-AP, 09 de Outubro de 2020

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE COLEGIADO

1) Representação Docente

Presentes: Cláudio Márcio Campos de Mendonça, Coordenador do Curso; Lúcia Claudia
Alves Chaves, Vice-Coordenadora; Alexandre Gomes Galindo; Alex Santiago Nina; Erick
Franck Nogueira da Paixão; Glauber Ruan Barbosa Pereira; Mariana Morais Miccione;,
Robson Marteko, Mário Teixeira de Mendonça Neto e Eliarllen Patrick Alves Cruz.

Ausentes sem justificativa: Robson Antônio Tavares Costa e Eliarllen Patrick Alves Cruz.

2) Representação Discente

Presentes: Randolfo Farias da Silva Junior - presidente do centro acadêmico, Eric Jordan, vice
líder da turma do 1° semestre, Rodrigo de Oliveira Moraes, vice representante da turma
2017.1, Anne Karolyne Pessoa Pimentel, turma 2018, Paulo Cozzi de Oliveira, representante
da turma 2019, 3° semestre e Marcos Macedo representante do 2017.1

Pauta: Análise da Proposta do NDE para o Semestre Letivo Suplementar 2020.3

Aos nove dias do mês de outubro de 2020, às 15:10, reuniram-se os membros do Colegiado do
Curso de Administração para análise e deliberação sobre a apresentação da Proposta do NDE
para o Semestre Suplementar 2020.3. Logo no início dos trabalhos, ocorrido na plataforma
Google Meet endereço https://meet.google.com/iyc-psrg-wyz. Alguns usuários com nomes
fictícios acessaram a plataforma e além de falar palavrões, também retiraram do ar a
apresentação e colocaram um vídeo de pornografia. Rapidamente a reunião foi encerrada e
retomada na plataforma da RNP, o novo endereço foi enviado imediatamente para o grupo de
Whatsapp dos professores e líderes, além do email de todos os professores. Só foram
autorizados a entrar na sala, somente os professores e os líderes de turmas, relacionados lista
de presentes da ata. Importante o relato e registro em ATA, que se descoberto quem fez essa
atividade, que já estamos investigando e já temos bons indícios, terá o pedido de expulsão
formalizado junto aos órgãos superiores da UNIFAP. O Presidente do Colegiado e
Coordenador do Curso, professor Cláudio Márcio, iniciou a reunião às 15:20, saudando os
presentes e agradecendo a participação na videoconferência. O mesmo fez uma síntese dos
principais pontos da Resolução N. 14, de 07 de outubro de 2020 que dispõe sobre a
regulamentação do Ensino Remoto no âmbito da UNIFAP, em caráter excepcional, e do
Calendário Acadêmico Suplementar. Após a apresentação, o Presidente do colegiado
apresentou a proposta feita pelo NDE do curso de Administração, que foi resultado da reunião
do NDE do dia 06/10/2020. A proposta apresentada tem 12 disciplinas ofertadas ao todo,
sendo 3 por turma, 1 para cada professor efetivo e 2 para o professor substituto, todas as
disciplinas são integrantes do semestre letivo de 2020.1. Na proposta elas serão ofertadas
utilizando momentos síncronos e assíncronos conforme preconiza a resolução N. 7, sendo 2
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horas de atividades síncronas e 4 ou 5 horas de atividades assíncronas para as disciplinas de 60
e 75 horas respectivamente. Também foi apresentada a alocação dos professores, conforme
ATA da reunião do NDE. Após a apresentação, o Prof. Cláudio Mendonca solicitou
inicialmente para que os professores informassem se irão lecionar as disciplinas que foram
indicadas e abriu para argumentações, questionamentos e deliberações. O professor Cláudio
aceitou ofertar a disciplina Informática Aplicada. O Prof Galindo parabenizou o trabalho
executado da Profa. Lúcia Chaves sobre a confecção no relatório. Aceitou ofertar a disciplina
OSM Estruturas Organizacionais e mudança de período de férias. Prof. Alex, aceitou a oferta
das disciplinas Gestão da Qualidade e Teoria da Administração Pública. Profa. Lúcia,
informou que não está conseguindo fazer a alteração das férias para mudar o período para o
calendário suplementar. Informou que a disciplina de Administração Orçamentária não teria
como ser ofertada remotamente devido suas características. A docente aceitou a oferta da
disciplina de Contabilidade. Profa. Mariana, ficou de acordo com a oferta da disciplina de
Comportamento organizacional. Prof. Robson Materko, informou que não poderá ofertar a
disciplina de Comunicação Empresarial. Prof. Erick concordou na oferta da disciplina de
Direito Administrativo. Prof. Glauber, aceitou ofertar a disciplina Administração da Produção
e que as férias já foram solicitadas as mudanças. Prof. Mário Mendonça, aceitou ofertar a
disciplina de resolução de conflitos. O aluno Randolfo presidente do CA, informou que os
alunos tem interesse em participar das atividades do semestre suplementar. O Acadêmico
Rodrigo questionou sobre a questão do estágio supervisionado dele se poderia dar
continuidade, foi informado que devido a rádio Unifap não funcionar no projeto de extensão,
isso não seria possível. O mesmo também questionou sobre a questão do TCC II passar para o
primeiro semestre, foi informado que não seria somente no 8º semestre. Todos os discentes
presentes, demonstraram interesse na oferta das disciplinas. Ficou definido e foi informado que
de acordo com a resolução 07, os professores que não irão ofertar disciplinas, precisam fazer
uma justificativa. O colegiado se posicionou a informar aos professores ausentes da reunião, o
Robson Tavares e Prof. Eliarllen, que se posicionem em um prazo de 48 sobre a oferta ou não
da disciplina, para que a coordenação possa tomar as devidas providências dos trâmites das
disciplinas que serão ofertadas. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 17:15, da
qual eu, Cláudio Márcio Campos de Mendonça, presidente da reunião, lavrei a presente Ata,
certificando a presença dos acadêmicos acima citados, caso seja inviável a assinatura
eletrônica dos mesmos neste documento.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 09/10/2020 19:59 ) 
ALEXANDRE GOMES GALINDO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1808238 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 12/10/2020 20:21 ) 
ALEX SANTIAGO NINA 

PROFESSOR MAGISTERIO SUPERIOR-SUBSTITUTO 
Matrícula: 3148956 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 09/10/2020 19:02 ) 
CLAUDIO MARCIO CAMPOS DE

MENDONCA 
COORDENADOR 

Matrícula: 2062334 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 12/10/2020 09:25 ) 
ERICK FRANCK NOGUEIRA DA PAIXAO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 2563503 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 12/10/2020 20:05 ) 
GLAUBER RUAN BARBOSA PEREIRA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 2062457 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 10/10/2020 11:17 ) 
LUCIA CLAUDIA ALVES CHAVES 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1327951 
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(Assinado digitalmente em 10/10/2020 11:55 ) 
MARIANA MORAIS MICCIONE 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

Matrícula: 2268683 

 
(Assinado digitalmente em 13/10/2020 09:06 ) 

MARIO TEIXEIRA DE MENDONCA NETO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

Matrícula: 1290214 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 10/10/2020 09:43 ) 
ROBSON MATERKO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1315886 

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sipac.unifap.br/documentos/ informando seu número, ano,
tipo, data de emissão e o código de verificação: 7661423200
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