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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA DE ARTES VISUAIS 
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ATA N.° 04DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

 

Ata da REUNIÃODO COLEGIADO DO CURSO 

DE LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ, 

realizada no dia 10 de Abril de 2014, às 9 horas e 41 

minutos,na sala “número 1 do Curso de Licenciatura 

em Artes Visuais do Departamento de Letras e 

Artes, jornalismo, teatro e libras da Universidade 

Federal do Amapá”  

 

PAUTAS:1-definição e Implementação de Calendário de reuniões de NDE (Órgão interno do 

curso responsável pelo acompanhamento da implementação do Projeto político do curso. Entre 

suas funções destacamos o de fornecer elementos ao colegiado para que este possa tomar suas 

decisões, propor resoluções internas, dentre outras)  

          2-Implementação de calendário de reuniões do colegiado 

3-Coordenadoria de Estágio  

          4-Coordenadoriade Atividades Acadêmicas  

          5-Coordenadoriade Pesquisa 

 

 

 

ÀsNove horas e quarenta e seis minutos do dia dez de abril do ano de dois mil e quatorze, na sala 1 

“número 1 do Curso de Licenciatura em Artes Visuais do Departamento de Letras e Artes, 2 

jornalismo, teatro e LIBRAS da Universidade Federal do Amapá”, reuniu-se o Colegiado do 3 

Curso de Artes Visuais,conforme solicitação feita pelo coordenador do curso Dr. Alexandre 4 

Adalberto Pereira, com a presença dos professores, Benedito Rostan Costa Martins, Cristiana 5 

Nogueira Menezes Gomes, Humberto Mauro Andrade Cruz, João Batista Gomes de Oliveira, 6 

José de Vasconcelos, Maurício Remígio Viana, Nycolas dos Santos Albuquerquee Silvia Carla 7 

Marques Costa, sob a Presidência do Alexandre Adalberto Pereira, Coordenador do Curso de 8 

Licenciatura em Artes Visuais.Havendo número legal, a Presidência cumprimentou todose deu 9 

por aberta a sessão. Na sequência, o Professor Humberto Mauro de Andrade Solicitou Liberação 10 

para participar do XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ARQUITETOS a ser realizado de 22 a 11 

25 de abril em Fortaleza Ceará, sendo apreciado pelos presentes com unanimidade concordando 12 

com a liberação. Seguindo o mesmo explanou a necessidade de se colocar na lista de frequência 13 

da reunião o representante discente, sendo acatado pelos demais. Dando continuidade o professor 14 

José de Vasconcelos informou da problemática que a ex-bolsisa do curso de artes visuais vem 15 

causando problema ao colegiado, logo os presentes sugeriram encaminhar os casos de alunos 16 

com problemas de comportamento para o departamento de psicologia da UNIFAP. Seguindo o 17 

professor Alexandre informa que encaminhou solicitação, pelo memorando CCArtes 61/2014, ao 18 

Colegiado de Pedagogia para Professores das disciplinas de Didática, Psicologia da Educação e 19 

Estrutura e Funcionamento do ensino fundamental e médio que serão ofertadas no próximo 20 
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semestre (2014.2) e que em resposta o Colegiado de Pedagogia informa, via memorando 21 

096/2014 CCP, que a prioridade de atendimento é dado aos alunos de pedagogia, seguido dos 22 

outros alunos mais próximo de colar grau, seguido dos cursos que receberam respostas negativas 23 

anteriores.   Demonstrando a não prioridade em atender os cursos da UNIFAP que possuem 24 

essas disciplinas, no período que são solicitadas. Debateu-se sobre a necessidade de se discutir, 25 

no âmbito do NDE e Conselho Departamental a Independência dos Colegiados e Departamentos 26 

que possuem cursos de Licenciatura em ter professores próprios para atender essas disciplinas e 27 

falou-se da importância de se pensar as especificidades dessas disciplinas no Curso de Artes 28 

Visuais. Professor Humberto Mauro falou da necessidade de se discutir a independência do 29 

colegiado em ofertar essas disciplinas visto que o colegiado de Artes Visuais conta com corpo 30 

docente habilitado para ministrar as disciplinas supracitadas. Deu continuidade à sessão, 31 

seguindo ao Primeiro ponto de Pauta o coordenador do curso de Artes visuais fez um breve 32 

comentário sobre a finalidade do NDE, em seguida solicitou que se manifestassem os 33 

professores que quisessem fazer parte, após manifestação os mesmo foram efetivado, por meio 34 

de votação, de forma unanime pelos presentes, sendo assim o NDE passa ser composto pelo 35 

coordenador do curso de Artes visuais, sendo o presidente e demais membros sendo os 36 

professores Nycolas dos Santos Albuquerque, Humberto Mauro de Andrade, Mauricio Remígio 37 

Viana, João Batista Gomes de Oliveira e Jose de Vasconcelos.A Presidência passou a palavra ao 38 

Professor Nycolas Albuquerque onde o mesmo sugeriu que as salas dos professores sejam usadas 39 

pelas coordenadorias de Estágio, Atividades Acadêmicas e Pesquisa. Seguindo foi apreciada 40 

pelos presentes e aprovada por unanimidade.Prosseguindo ao próximo ponto de Pauta o 41 

Coordenador Alexandre Adalberto sugeriu que as reuniões de NDE e colegiado ocorressem 42 

quinzenalmente,de modo intercalado, sendo uma reunião de NDE e na semana subsequente 43 

reunião de colegiado, sendo acatado por unanimidade.Dando seguimento ao ponto de pauta o 44 

coordenador Alexandre Adalberto, colocou-se a disposição para integrar a Comissão  de estágio, 45 

seguindo o professor Mauricio Remigío e José de Vasconcelos logo o fizeram o mesmo, sendo 46 

apreciado pelos presentes e após nenhuma objeção os mesmos foram efetivados na coordenaria 47 

de estágio.Ressaltou que não se tratava de Coordenadoria mas sim de Comissões de Estágio, 48 

AACC e Pesquisa. Seguindo ao Ponto de pauta posterior o coordenador Alexandre Adalberto, 49 

Pediu que os interessados em compor a Comissão de Atividades Acadêmicas se manifestassem 50 

logo os professores Nycolas Albuquerque, Cristiana Nogueira e Humberto Mauro demonstram 51 

interesse, após nenhuma objeção os mesmo foram efetivados na comissão de atividades 52 

acadêmicas. Deu-se andamento ao ponto seguinte de pauta onde o coordenador pediu que se 53 

manifestassem os interessados em compor a comissão de pesquisa, sendo assim os professores 54 

Humberto Mauro se mostrou interessado e logo o mesmo sugeriu o nome da professora Fátima 55 

Garcia para compor a comissão, em seguida o professor Nycolas se colocou a disposição, após 56 

apreciação e sem nenhuma objeção os mesmo foram efetivados na coordenaria de pesquisa.Por 57 

fim o Professor Alexandre Informa que os computadores que estavam alocados na Antiga Sala 58 

de Laboratório de Informática no bloco N estão armazenados na Sala Escura do Laboratório de 59 

Bidimensional do Bloco de Letras e Artes e solicitou apreciação do colegiado para que os 60 

mesmos sejam realocados para auxiliar nas demandas administrativas da coordenação e para 61 

apoio aos docentes que passam a compor as comissões de Estágio, Pesquisa e AACC, de igual 62 

forma que parte desses computadores sejam alocados também para os gabinetes dos Professores 63 

para Atendimentos pedagógicos, sendo apreciado pelos presentes e votando em unanimidade 64 

pela realocação dos computadores para os atendimentos administrativos, nas comissões e 65 

pedagógicos de orientação nos gabinetes dos professores. Em seguida, o Coordenador agradeceu 66 

a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Wellen Souza de 67 

Oliveira, Assistente Administrativo lotado na coordenação do curso de Artes visuais, 68 

Secretariarei e lavrei a presente ata que, será assinada pelo Senhor Presidente e demais 69 

Professores,Macapá, 10 de Abril de 2014. 70 


