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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

 
 
ATA DE REUNIÃO Nº 178 / 2022 - CCADM (11.02.25.13.02) 
 
Nº do Protocolo: 23125.011135/2022-91

Macapá-AP, 05 de Maio de 2022

TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE COLEGIADO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

1) Representação Docente Presente: Allan Jasper Rocha Mendes, Coordenador do Curso; Sheila Trícia Guedes
Pastana, Vice-Coordenadora; Alexandre Gomes Galindo; Cláudio Márcio Campos de Mendonça, Glauber Ruan
Barbosa Pereira; Mariana Morais Miccione; Kamila Pereira Tavares; Klécio Tenório Pacheco.

Ausências justificadas: Robson Marteko; Erick Paixão; Josicleia da Conceição P. Carvalho.

2) Representação Discente Presente: Anne Karolyne Pessoa Pimentel (turma 2018), Catherine Lobato dos Santos
(2020).

3) Secretário do Colegiado: No exercício do direito de greve.

4) Plataforma: Conferência web RNP

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/allan-mendes-2

Pauta: 1 - Informes; 2 - Inclusão nome da IFES, redistribuição Prof. Dr. Cláudio Márcio; 3 - Problemas nas
requisições junto ao DERCA; 4 - Greve dos Servidores Técnicos-Administrativos; 5 - Processo de divisão do
DFCH (Prof. Dr. Galindo) compõe a comissão; 6 - Convocação Professor Efetivo Ananias; 7- Convocação
Redistribuição Prof. Cláudio (possivelmente vaga do Secretariado Executivo; 8 - O que ocorrer.

Aos cinco dias do mês de maio do ano de 2022, às quinze horas e vinte e um minutos, foi realizada a Terceira
Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Administração, realizada por videoconferência na plataforma da
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP. A sessão foi presidida pelo servidor Allan Jasper Rocha Mendes,
Coordenador do Curso, iniciando os trabalhos após as saudações e agradecendo a presença de todos e colocando-
se à disposição para contribuir como o colegiado. Apresentou o primeiro ponto de pauta que trata dos informes,
onde relatou o ocorrido durante a realização do curso público para professor substituto, que gerou frustração à
banca examinadora, composta pelos docentes Allan Mendes, Glauber Pereira e Kamila Tavares, visto que dos 20
candidatos inscritos, 6 inscrições homologadas e apenas1 compareceu. No segundo item da pauta, que trata da
inclusão do nome da IFES para onde o Prof. Cláudio Mendonça, pleiteia sua redistribuição; o Coordenador
ressaltou em reunião de colegiado anterior (18/06/2021), já havia sido aprovada a saída do professor mediante
redistribuição, vinculada a vinda de código de vaga, em contrapartida. O Professor Cláudio Mendonça informou
que recebeu confirmação da disponibilidade de um código de vaga na Universidade Federal de Sergipe e o
processo já está tramitando. O Professor Alexandre Galindo pediu a palavra e sugeriu a antecipação do ponto de
pauta 7, por ser correlato, que trata da convocação para contratação de candidato aprovado, melhor classificado e
disponível no concurso público para professor de magistério superior, do Edital nº 11, de 11/11/2019 homologado
o resultado em Diário Oficial da União, Seção 3, ISSN 1677-7069, nº 3, de 05/01/2022, p. 119, referente a Vaga:
1223 do Curso de Secretariado Executivo. Tal código de vaga será proveniente da contrapartida da redistribuição
do Professor Cláudio Mendonça para Universidade Federal de Sergipe. Nesse item, o Professor Alexandre
Galindo sugeriu que o colegiado autorizasse a convocação a partir do momento que houver a liberação do código
de vaga oriundo da redistribuição do Prof. Cláudio Mendonça, a Coordenação do curso tenha autonomia para
convocar o candidato melhor classificado do último concurso para professor efetivo do Colegiado de Secretariado
Executivo. Tal sugestão foi aprovada por unanimidade. O Coordenador também sugeriu a antecipação do ponto 6
da pauta, referente a convocação professor efetivo Ananias Costa Oliveira, segundo e único colocado no
concurso público para professor de magistério superior, do Edital nº 11, de 11/11/2019, vaga do Curso de
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Administração, com um novo código de vaga, obtido mediante solicitação via Memorando nº 177/2021 CCADM.
Segundo a PROGEP/UNIFAP, a contratação já está em andamento. O ponto de pauta 6 foi aprovado por
unanimidade. Seguindo os pontos da reunião, o próximo item abordado foi 3, o Coordenador informou que a
coordenação está tendo muitos problemas nas requisições junto ao DERCA, não tendo retorno nas demandas
oriundas nos acadêmicos e da coordenação. No que tange ao ponto 4, que se refere a greve dos Servidores
Técnicos-Administrativos, o Coordenador informou e solicitou a compreensão e colaboração de todos para esse
momento, pois o Secretário do Colegiado está no exercício do seu direito de greve, e a demanda da coordenação é
grande. Quanto ao ponto 5, o Professor Alexandre Galindo e Coordenador informaram haver um processo em
andamento tratando do desmembramento do DFCH em: Departamento de Ciências Humanas e Departamento de
Ciências Sociais Aplicadas, com a construção de blocos para abrigar seus cursos. No ponto 8, o que ocorrer, a
coordenação sugeriu alteração no horário das próximas reuniões ordinárias, ficando estabelecido que as
mesmas acontecerão na 1ª quarta-feira de cada mês, iniciando às 09h da manhã. Tal proposição foi aprovada por
unanimidade. No mesmo ponto, a Acadêmica Anne Pimentel informou que tem recebido várias solicitações de
colegas para realização de disciplina via PLI, pois alegam que precisam de algumas disciplinas para concluir o
curso. O Prof. Alexandre Galindo ressaltou que já havia iniciado diálogo com os representantes dos acadêmicos
para verificar a possibilidade de oferta do PLI. Recomendamos que a representante Anne Pimentel, com a Vice-
coordenadora Professora Sheila Pastana fizessem um levantamento com os alunos para verificar a demandada.
Nada mais havendo a tratar, o senhor Coordenador encerrou a reunião às dezesseis horas e 30 minutos, da qual eu,
Sheila Trícia Guedes Pastana, Vice-Coordenadora, lavrei a presente Ata, certificando a presença dos acadêmicos
acima citados, tendo em vista a impossibilidade de suas assinaturas eletrônicas neste documento.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 05/05/2022 22:11 ) 
ALEXANDRE GOMES GALINDO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1808238 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 05/05/2022 21:58 ) 
ALLAN JASPER ROCHA MENDES 

COORDENADOR DE CURSO 
Matrícula: 2696954 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 06/05/2022 13:11 ) 
CLAUDIO MARCIO CAMPOS DE

MENDONCA 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

Matrícula: 2062334 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 05/05/2022 22:24 ) 
GLAUBER RUAN BARBOSA PEREIRA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 2062457 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 05/05/2022 22:53 ) 
KAMILA PEREIRA TAVARES 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1423485 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 06/05/2022 11:26 ) 
KLECIO TENORIO PACHECO 

PROFESSOR MAGISTERIO SUPERIOR-SUBSTITUTO 
Matrícula: 3234116 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 14/05/2022 11:40 ) 
MARIANA MORAIS MICCIONE 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

Matrícula: 2268683 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 05/05/2022 22:12 ) 
SHEILA TRICIA GUEDES PASTANA 

COORDENADOR DE CURSO 
Matrícula: 2063153 
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