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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

 
 
ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO Nº 33 / 2021 - CCADM (11.02.25.13.02) 
 
Nº do Protocolo: 23125.009130/2021-06

Macapá-AP, 26 de Abril de 2021

SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE COLEGIADO

1) Representação Docente

Presentes: Cláudio Márcio Campos de Mendonça, Coordenador do Curso; Sheila Trícia
Guedes Pastana, Vice - Coordenadora; Alexandre Gomes Galindo; Alex Santiago Nina;
Glauber Ruan Barbosa Pereira; Mariana Morais Miccione; Robson Marteko; e Robson
Antônio Tavares Costa.

Ausências justificadas: Erick Franck Nogueira da Paixão

2) Representação Discente

Presentes: Randolfo Farias da Silva Junior (turma 2017); Anne Karolyne Pessoa Pimentel
(turma 2018); Monã Correa Lima (turma 2019); e Aline Moraes Pessoa (turma 2020).

3) Secretário do Colegiado: Diego de Castro Pinto.

4) Plataforma: Google Meet (https://meet.google.com/ayn-hgze-ktv)

Pauta: 01) Definição do formato dos encontros síncronos e assíncronos para oferta de 2020.1;
02) Preenchimento dos PAIDs.

Aos nove dias do mês de abril de 2021, às quinze horas e dez minutos, foi realizada a Segunda
Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Administração, transmitida por meio de
videoconferência na plataforma Google Meet. A reunião foi presidida pelo servidor Cláudio
Márcio Campos de Mendonça, Coordenador do Curso, abrindo a sessão justificando a
convocação extraordinária em razão das pendências do último encontro. Inicialmente deu
boas-vindas aos professores Klécio e Josicléia, naquele momento, em fase final de contratação.
Alertou que ambos não terão acesso aos sistemas em primeiro momento, mas que será
providenciado no decorrer dos dias. Informou aos Representantes de Turma que o SIGAA
estava apresentando irregular indeferimento de matrículas e que já havia dado ciência à COEG
e ao DERCA para as devidas providências. Disse ainda que a Coordenação estará recebendo
pedido dos alunos afetados por esse novo erro, para ajustes de matrículas, mediante a
disponibilidade de vagas nas disciplinas requeridas. Finalizados os informes, preliminarmente
à análise da pauta, entendeu o Coordenador que era necessário fazer breve retrospectiva e
contextualizar o atual cenário acadêmico. Lembrou que a UNIFAP foi última universidade
federal a retomar suas atividades. Em seu ponto de vista faltou empenho da atual gestão.
Soma-se a isso a crise energética ocorrida no estado do Amapá no final do ano passado,
retardando ainda mais o retorno das atividades, assim com a criação do semestre letivo
suplementar (2020.3), gerando gargalos diante a oferta de apenas 25% das disciplinas

https://meet.google.com/ayn-hgze-ktv
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planejadas para 2020.1. E que agora, com a retomada do semestre 2020.1, com novas
componentes curriculares, haverá um processo desafiador tendo em vista a considerável
redução de dias letivos. Diante todo esse cenário, o Coordenador esclareceu que sua proposta
para o formato dos encontros síncronos e assíncronos, que chegou inicialmente a ser aprovada
na reunião ocorrida em 07/04/2021, foi moldada exclusivamente com foco nos discentes do
Curso, levando-se em conta as dificuldades de acesso aos serviços de internet no estado, os
gastos com a contratação de pacotes de dados e aos demais recursos tecnológicos, justificando
assim a oferta alternada de encontros síncronos. Novamente expôs a forma pela qual serão
realizados os encontros e atividades, caso mantida a aprovação, no seguinte formato: a) na
primeira semana do semestre letivo, encontros síncronos com todas as disciplinas e atividades
assíncronas; b) na segunda semana, encontros síncronos das disciplinas ofertadas na segunda-
feira, quarta-feira e sexta-feira, mantendo-se as atividades assíncronas diárias para todas as
disciplinas; c) na terceira semana, encontros síncronos das disciplinas ofertadas na terça-feira,
quinta-feira e sábado, mantendo-se as atividades assíncronas diárias para todas as disciplinas.
Assim, totalizando três encontros síncronos semanais, alternando as disciplinas de acordo com
o exposto na segunda e terceira semana, até a conclusão do semestre. Abriu-se espaço para
consideração dos presentes. Professor Galindo compartilhou as dúvidas que o motivaram a
solicitar reanálise do modelo proposto na reunião anterior. Em sua visão inicial, a alternância
de encontros síncronos por semana poderia inviabilizar o cumprimento mínimo de oito horas
semanais de aulas, conforme estabelece a LDB, podendo ainda comprometer o domínio da
turma a depender da disciplina e do docente. Professor Materko demonstrou preocupação
com a eventual diminuição da interação e engajamento das turmas, uma vez que os encontros
síncronos, por definição, exigem o contato entre docentes e discentes em datas e horários
predeterminados. Professora Mariana entende que a proposta está configurada nas
características da Educação a Distância, cabível no atual contexto, desse modo, são válidas as
tarefas assíncronas como atividades de ensino. Mencionou que os sistemas possuem
mecanismos que permitem fazer o controle e acompanhamento dos discentes na execução
dessas tarefas. O acadêmico Randolfe comentou que a sua turma foi favorável à proposta de
forma unânime. A discente Anne Karolyne registrou como positivo o modelo de encontros
síncronos três vezes por semana, aprovado na última reunião, tendo em vista as dificuldades de
acesso e conexão com a internet. Sugeriu que as aulas fossem gravadas e disponibilizadas para
consulta dos alunos, conforme prática adotada pelo professor Alex durante o semestre
suplementar. Passou-se à deliberação após esclarecidas as dúvidas levantadas e concluídas as
falas. RATIFICOU-SE, por unanimidade, a aprovação do modelo apresentado pelo
Coordenador do Curso para os encontros síncronos e assíncronos, portanto, sendo mantida a
decisão tomada pelo Colegiado na reunião ocorrida em 07/04/2021. No que se refere ao
preenchimento dos PAIDs, o senhor Coordenador mencionou que o tema tem motivado muitos
debates na instituição e, inclusive, foi tratado em sessão ocorrida no dia anterior com a
participação da PROGRAD. A mencionada diminuição dos dias letivos para o semestre
provocou o aumento da carga horária semanal para cada disciplina. Esse fato pode refletir na
distribuição das disciplinas previamente planejadas para o semestre, com risco de
cancelamento de três disciplinas direcionados aos professores substitutos caso excedida a carga
horária semanal do docente. O Coordenador então submeteu à COEG sugestão de modelo para
o preenchimento do PAID de modo a flexibilizar a distribuição da carga horária docente dentro
dos limites mínimos e máximo para atividades de ensino, pesquisa e extensão. Sendo obtida
resposta favorável à adoção desse modelo após análise da DAD. Sobre essa sugestão, deixou
claro que não é uma imposição da Coordenação, mas uma alternativa, cabendo a cada docente
decidir por sua utilização, ou não. Todos os professores presentes foram favoráveis ao modelo
de preenchimento do PAID proposto pelo Coordenador. APROVOU-SE, por unanimidade, a
manutenção das disciplinas previamente planejadas para a retomada do semestre letivo 2020.1,
considerando que são possíveis de serem executadas e registradas nos PAIDs, respeitando-se
as cargas horárias destinadas ao ensino, pesquisa e extensão. Nada mais havendo a tratar, o
Coordenador encerrou a reunião às dezessete horas e quinze minutos, 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, ante a impossibilidade de assinatura
eletrônica dos mesmos neste documento.
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(Assinado digitalmente em 03/05/2021 14:13 ) 
ALEXANDRE GOMES GALINDO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1808238 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 26/04/2021 15:17 ) 
ALEX SANTIAGO NINA 

PROFESSOR MAGISTERIO SUPERIOR-SUBSTITUTO 
Matrícula: 3148956 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 26/04/2021 17:26 ) 
CLAUDIO MARCIO CAMPOS DE

MENDONCA 
COORDENADOR 

Matrícula: 2062334 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 13/05/2021 08:28 ) 
DIEGO DE CASTRO PINTO 

SECRETARIA 
Matrícula: 2177553 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 26/04/2021 15:15 ) 
GLAUBER RUAN BARBOSA PEREIRA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 2062457 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 29/04/2021 14:47 ) 
JOSICLEIA DA CONCEIÇÃO PORTELA

CARVALHO 
PROFESSOR MAGISTERIO SUPERIOR-SUBSTITUTO 

Matrícula: 3234195 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 12/05/2021 19:50 ) 
KLECIO TENORIO PACHECO 

PROFESSOR MAGISTERIO SUPERIOR-SUBSTITUTO 
Matrícula: 3234116 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 26/04/2021 16:35 ) 
MARIANA MORAIS MICCIONE 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

Matrícula: 2268683 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 26/04/2021 16:21 ) 
ROBSON ANTONIO TAVARES COSTA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 2814115 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 27/04/2021 13:07 ) 
ROBSON MATERKO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1315886 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 26/04/2021 15:27 ) 
SHEILA TRICIA GUEDES PASTANA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 2063153 
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