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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

 
 
ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO Nº 84 / 2021 - CCADM (11.02.25.13.02) 
 
Nº do Protocolo: 23125.018671/2021-31

Macapá-AP, 13 de Agosto de 2021

QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DE COLEGIADO

1) Representação Docente

Presentes: Cláudio Márcio Campos de Mendonça, Coordenador do Curso; Sheila Trícia
Guedes Pastana, Vice - Coordenadora; Alex Santiago Nina; Erick Franck Nogueira da Paixão;
Glauber Ruan Barbosa Pereira; Josicleia da Conceição Portela Carvalho; Klecio Tenório
Pacheco; Mariana Morais Miccione; Robson Materko; e Robson Antônio Tavares Costa.

Ausência justificada: Alexandre Gomes Galindo

2) Representação Discente

Presentes: Rodrigo de Oliveira Moraes (turma 2017); Anne Karolyne Pessoa Pimentel (turma
2018); Monã Correa Lima (turma 2019) e Randolfo Farias da Silva Junior (centro acadêmico).

3) Secretário do Colegiado: Diego de Castro Pinto.

4) Plataforma: Google Meet (https://meet.google.com/chs-nmhy-wzm)

Pauta: 01) Palestra CRA; 02) Modelo das Atas do TCC; 03) Reunião DFCH com PROGRAD;
04) Mapa de Oferta 1.0 para debate; 05) Renovação contratual dos Professores Substitutos; 06)
O que ocorrer.

Aos onze dias do mês de agosto de 2021, às quinze horas e oito minutos, foi realizada a Quarta
Reunião Ordinária 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 após as saudações de
costume. Inicialmente comunicou que irá palestrar sobre a ferramenta OKR em uma atividade
promovida pelo CRA/AP em parceria com outras instituições de ensino, já previamente
divulgado aos acadêmicos via SIGAA e sítio eletrônico da Coordenação. Mencionou a
possibilidade de participação de outros docentes do Curso para sugestão de temas e palestras,
em caso de interesse e disponibilidade, durante a realização do evento mediante agendamento.
Considerando as atividades remotas, foi trazida a proposta elaborada pelos professores
Alexandre Galindo e Robson Materko, relativa à atualização das atas das disciplinas TCC I e
TCCII em formato eletrônico. APROVOU-SE, de modo unânime, a utilização do formato
eletrônico criado pelo módulo de protocolo do SIPAC, cabendo à Coordenação o cadastro
preliminar dos modelos para posterior edição e assinatura eletrônica dos membros indicados
para composição das bancas. O Coordenador avançou para o terceiro ponto de pauta e
compartilhou fatos relevantes divulgados na reunião ocorrida entre DFCH e PROGRAD no dia
anterior. Na ocasião foram apresentados os novos Pró-Reitor de Ensino de Graduação, Almiro
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Alves de Abreu, e o servidor Christiano que deverá ser designado como o novo titular da
COEG. Além disso, há agora expectativa de cerimônias de colação de grau, virtual e
presencial, em meados de setembro. A Pró - Reitoria e o Derca estão desenvolvendo
mecanismo para sanar o atraso na entrega de diplomas, com a possibilidade de recebimento no
dia de formatura. Sobre as atividades acadêmicas, a PROGRAD ainda não tem uma posição
definida sobre o retorno do ensino presencial, por ora, mantendo-se as atividades remotas até o
próximo semestre. Encontram-se em andamento estudos sobre a retomada do concurso para
professor efetivo, bem como foi solicitada celeridade no edital para contratação de professores
substitutos tendo em vista que o próximo semestre iniciará em outubro. Após os relatos sobre a
reunião, considerada proveitosa, foi apresentado o Mapa de Ofertas de Disciplinas preliminar
para o semestre 2021.1, elaborado a partir de consulta prévia realizada com os dos docentes do
Curso, reoferta das disciplinas ministradas em 2020.3, e levantamento de dados com base nos
relatórios e históricos extraídos do SIGAA. Também foram solicitados docentes aos Cursos de
Direito e Ciências Sociais, mas a Coordenação ainda aguardava posicionamento sobre o
deferimento ou indeferimento das solicitações. Após expostas as disciplinas, dias da semana e
horários, APROVOU-SE por unanimidade o Mapa de Ofertas para 2021.1, ficando aberta a
possibilidade de eventuais ajustes caso, por exemplo, sejam contratados mais professores
substitutos. Prosseguindo com a pauta, lembrou o Coordenador que atualmente estão afastados
para qualificação quatro docentes e, além disso, os professores Érick Franck e Robson Tavares
assumiram funções administrativas, cabendo ao Colegiado levar em consideração esses dados
e ponderar sobre a renovação contratual dos docentes substitutos. Defendeu como necessária e
urgente a prorrogação dos contratos atuais para a garantia da oferta das disciplinas já
aprovadas e a continuidade das atividades acadêmicas no próximo semestre. APROVOU-SE,
por unanimidade, a renovação contratual da professora Josicleia da Conceição Portela
Carvalho por mais seis meses. APROVOU-SE, por unanimidade, a renovação contratual do
professor Klecio Tenório Pacheco por mais seis meses. Na sequência, o Coordenador fez
brevíssima apresentação da Comissão designada pela Portaria Unifap nº 771/2021, responsável
pelo levantamento de informações e viabilidade de criação de livro englobando os artigos
(TCC II) do Curso, abrindo espaço para apresentação de proposta trazida pelo professor
Robson Tavares. De forma sucinta, o professor Tavares compartilhou suas experiências em
publicações de e-books, dificuldades e variações de custos para publicações similares.
Apresentou proposta ao Colegiado de publicação em editora externa, orçada no valor de R$
600,00 (seiscentos reais), por ebook, com até dez artigos, incluídos os serviços de editoração,
ficha catalográfica, certificações, publicação na “nuvem”. Sendo uma proposta alternativa de
publicação mais célere a ser apreciada pela Comissão. Entretanto, considerando a necessidade
de levantamento dos artigos e a ausência de critérios estabelecido para a seleção; a necessidade
de discussão mais aprofundada de eventual publicação, podendo recair em editora interna,
externa, na Biblioteca Central ou mesmo na página eletrônica da Coordenação; a possibilidade
de requisição de novas autorizações aos detentores dos direitos autorais, decidiu-se pela
criação de um grupo específico para alinhamento dos trabalhos da Comissão e posterior
submissão de novas propostas ao Colegiado. Ao final da sessão, o professor Alex Santiago
Nina, diante da proximidade de encerramento de seu vínculo contratual com a universidade,
pediu a palavra para agradecer o acolhimento recebido durante sua jornada como docente na
Instituição, externando sua gratidão à Coordenação, professores e discentes do Curso. Os
membros do Colegiado parabenizaram o Doutor Alex por sua disponibilidade nos projetos do
Curso, o trabalho executado, dignidade e responsabilidade profissional. Nada mais havendo a
tratar, o Coordenador encerrou a reunião às dezesseis horas e nove 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, tendo em vista a impossibilidade de
assinatura eletrônica dos mesmos neste documento.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 13/08/2021 16:25 ) 
ALEX SANTIAGO NINA 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 13/08/2021 16:21 ) 
CLAUDIO MARCIO CAMPOS DE

MENDONCA 
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PROFESSOR MAGISTERIO SUPERIOR-SUBSTITUTO 
Matrícula: 3148956 

COORDENADOR 
Matrícula: 2062334 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 17/08/2021 13:02 ) 
DIEGO DE CASTRO PINTO 

SECRETARIA 
Matrícula: 2177553 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 13/08/2021 15:26 ) 
ERICK FRANCK NOGUEIRA DA PAIXAO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 2563503 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 16/08/2021 13:37 ) 
GLAUBER RUAN BARBOSA PEREIRA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 2062457 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 13/08/2021 11:28 ) 
JOSICLEIA DA CONCEIÇÃO PORTELA

CARVALHO 
PROFESSOR MAGISTERIO SUPERIOR-SUBSTITUTO 

Matrícula: 3234195 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 13/08/2021 16:27 ) 
KLECIO TENORIO PACHECO 

PROFESSOR MAGISTERIO SUPERIOR-SUBSTITUTO 
Matrícula: 3234116 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 13/08/2021 14:01 ) 
MARIANA MORAIS MICCIONE 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

Matrícula: 2268683 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 17/08/2021 11:09 ) 
ROBSON ANTONIO TAVARES COSTA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 2814115 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 13/08/2021 16:23 ) 
ROBSON MATERKO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1315886 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 13/08/2021 16:55 ) 
SHEILA TRICIA GUEDES PASTANA 

COORDENADOR DE CURSO 
Matrícula: 2063153 
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