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Macapá, 06 de janeiro de 2020. 

 

ATA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM ARTES 

VISUAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

 

Ata da 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ARTES 

VISUAIS DA UNIFAP, realizada no dia 06 de janeiro de 2020, às 14 horas, em 

primeira chamada, na sala de reunião da coordenação do curso de Artes Visuais 

do Departamento de Letras e Artes da Universidade Federal do Amapá com a 

participação dos seguintes membros do Colegiado: 

• Prof. Aldrin Vianna de Santana – Coordenador do Curso 

• Prof. Alexandre Adalberto Pereira 

• Profª. Claudete Nascimento Machado 

• Prof. Humberto Mauro Andrade Cruz 

• Prof. Joaquim Cesar da Veiga Neto 

• Prof. José de Vasconcelos Silva 

• Prof. João Batista Gomes de Oliveira 

• Prof. Marco Antônio Scutti da Costa Brava 

• Profª. Silvia Carla Marques Costa 

• Técnica: Cleide do Socorro Moraes de Azevedo 

• Técnica de Laboratório: Jonayza Machado de Carvalho 

• Discente: Matheus dos Santos Gonçalves (Representante da turma 2017) 

• Discente: Wallace Amaral Gomes (Discente turma 2018) 

• Discente: Diego Costa Quaresma (Representante da turma 2015) 

• Discente: Kevin Duarte Nunes (Representante da turma 2016) 

• Discente: Maria Paula Marques (Discente da turma 2016) 

• Discente: Andrew Midões Magno (Representante da turma 2019) 

• Discente: José Élio Cardoso dos Santos (Discente da turma 2016) 

• Discente: Beatriz Souza da Silva (Discente da turma 2016) 

• Discente: Alessandra Oliveira Teles (Representante da turma 2018) 

• Discente: Adrynny Carla Peres Souza (Discente da turma 2016) 

• Discente: Amanda Paola Guedes Iglesias (Discente da turma 2016) 

• Discente: Roberta Ianka Pimentel Borges de Sousa (Discente da turma 

2016) 

 

O Prof.  Rostan, justificou sua ausência por motivo de viagem. 
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A reunião foi presidida pelo Coordenador do Curso de Licenciatura em Artes 

Visuais, Prof. Aldrin Vianna de Santana, após a verificação do quórum, de serem 

dados os informes e comunicados de início, foram apresentados e debatidos os 

seguintes pontos de pauta: 

ORDEM DOS TRABALHOS 

I - Verificação do quórum;  

II - Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior, 

III - Comunicações;  

 

Prof. Alexandre, falou do momento delicado em que passa a universidade, com os 

diversos cortes orçamentários vindos do governo federal e que pediu apoio para a 

resistência pela educação de qualidade. 

 

Profª. Claudete informou que fará um exposição  intitulada: Arte Decolonial, que 

será realizada durante o aniversário da cidade de Macapá em 04/02/2020. Informou 

que o grupo Ewê, do qual é coordenadora, fará uma apresentação em Pelotas/RS, 

fez ainda algumas colocações sobre a sua indicação para as bancas de concurso 

público devido a mesma ser da disciplina ELVIS e que não foi convidada no para 

formar a banca no processo seletivo para professor substituto, mas faz questão em 

formar a banca para o processo seletivo para professor efetivo. 

 

 

IV- ORDEM DO DIA 

 

ORDEM  DOS TRABALHOS

  

I - Verificação do  quórum; 

II - Leitura, discussão e aprovação da ata da 136ª 

reunião ordinária; III - Comunicações; 
Justificativas: 
IV - Apresentação da pauta e extra pauta, quando houver; 

 

V - ORDEM DO DIA

 

 
 

 

 

1 

Informações sobre os encaminhamentos da Coordenação 

1.1 Solicitação de abertura de turma para o 1º semestre/2020 até 

04/01/2020 

1.2 Férias Docentes – 

1.3 Consolidação dos diários 2019 

1.4 Atas de TCC 
1.5 Plano de Ensino 2020.1 

Fonte Coordenação do CCAV 
  Relator  Aldrin  
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2 
Apresentação do professor do colegiado de Pedagogia 
2.1 Profº Uisllei Uillem Costa Rodrigues 

Fonte Coordenação do CCAV 
  Relator  Aldrin  

 

 

3 

Parecer do Processo de Equivalência de disciplinas da Aluna Rafaela 

Rodrigues de Oliveira 
3.1 Deliberação do Colegiado do CAV 

Fonte Coordenação do CCAV 
  Relator  Vasco e Silvia  

 

 

4 

Situação da disciplina Psicologia da Educação 

4.1 Trâmite da disciplina Psicologia da Educação da turma 2016 

ministrada pela finada profª Fátima Garcia no segundo semestre de 

2018 
4.2 Única disciplina que falta para a turma se formar 

Fonte Coordenação do CCAV 

Relator Humberto Mauro 

 

 

5 

Inclusão da Profª Aline Pacheco Souza como coorientadora de Kevin 

Duarte Nunes 
5.1 – Deliberação do Colegiado do CAV 

Fonte Coordenação do CCAV 
Relator Alexandre Pereira 

 

6 
Realocação de professor para outro colegiado 
6.1 – Análise do Colegiado do CAV; 

Fonte Coordenação do CCAV 
Relator Aldrin 

 

7 
Ceder professor para ministrar disciplinas em outro colegiado 
7.1 – Análise do Colegiado do CAV; 

Fonte Coordenação do CCAV 
Relator Aldrin 

 

8 
Disciplinas do CCAV para semestre 2020.1 
8.1 – Apresentação do horário/docente 

Fonte Coordenação do CCAV 
Relator Vasco 

 

 EXTRAPAUTA

  

 
  -  -  
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O ponto de pauta número 1  

 

 Informações sobre os encaminhamentos da Coordenação 

1. Solicitação de abertura de turma para o 1º semestre/2020 até 04/01/2020 

2. Férias Docentes – O professor Aldrin informou sobre o período o qual 

os docentes devem solicitar férias no sigaa 

a. 1º Período de 01 à 31 de janeiro 2020; 

b. 2º Período de 01 a 31 de julho 2020; 

c. 3º Período de 14 a 31 de dezembro 2020. 

3. Consolidação dos diários  2019 – o coordenador solicitou o fechamento 

dos diários dos semestres anteriores pelos professores devedores dos 

diários e os mesmos se comprometeram em realizar a consolidação até 

10/01/2020. Após essa data, o coordenador deveria avisar ao Diretor do 

Departamento e a COEG, quais professores(as) não cumpriram com o 

prazo estabelecido no calendário acadêmico;  

4. Atas de TCC – O coordenador solicitou que seja colocado informações mais 

detalhadas nas atas de TCC. 
5. Plano de Ensino 2020.1 – Todos os professores devem entregar os 

Planos de Ensino de cada disciplina que ministrará em 2020.1 até 24/02, 
mesma data estipulada para entregar o PAID. 

 
 

O ponto de pauta número 2 

 

O coordenador apresentou o Prof. Uislei Uillem Costa Rodrigues do colegiado de 

pedagogia, que ministrará disciplina a disciplina de Didática. 

 

O ponto de pauta número 3  

 

O processo de equivalência de disciplinas da aluna Rafaela Rodrigues de Oliveira 

está com Prof. Vasconcelos e Prof. Silvia que estão avaliando a equivalência das 

disciplinas. 

 

O ponto de pauta número 4 

 

O coordenador informou que em conversa com o professor Humberto Mauro, o 

mesmo ficou de encaminhar a documentação relacionada às notas dos alunos para 

dar o devido encaminhamento na disciplina Psicologia da Educação. 

 

O ponto de pauta número 5 

Foi aprovado por unanimidade, autorizando a professora Aline Pacheco como 

coorientadora do acadêmico Kevin Duarte Nunes. A defesa ficou marcado para o 

dia 13.02.2020. 
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O ponto de pauta número 6 

 

O coordenador informou que fez consulta ao diretor do Departamento, e este a 

encaminhou para a Prograd, relacionada a realocação do professor Humberto 

Mauro do curso de artes visuais e a resposta dada a coordenação era de que o 

professor continua lotado no colegiado. 

Prof. Joaquim explanou que, considerando o campo de atuação do docente no 

curso de arquitetura será mais extenso do que no curso de artes visuais, tendo em 

vista o seu campo de atuação profissional, e o melhor aproveitamento do docente 

na esfera institucional (UNIFAP), sou favorável a liberação imediata do professor 

condicionada a uma consulta a administração para garantir o preenchimento da sua 

vaga no colegiado de artes visuais, nos futuros concursos. 

Prof. Costa Brava também defendeu a saída do professor Humberto, desde que a 

administração garanta o preenchimento da sua vaga no colegiado de artes visuais. 

Profª. Claudete, disse que concordava com que o professor fosse liberado, desde 

que, de forma circunstanciada, e que a administração se comprometesse em 

encaminhar outro professor ou vaga em concurso efetivo para suprir a necessidade 

do curso. 

Prof. Silvia, disse que concordava com a proposta da professora Claudete de 

liberação do professor, desde que, a administração se comprometesse em 

encaminhar um professor para substituir o referido professor. 

Prof. Alexandre, sugeriu um regulamento para saída de professores do colegiado. 

As propostas foram colocadas para votação e que foram as seguintes: 

1ª proposta Prof. Joaquim: Aguardar a documentação sobre o processo de saída do 

professor Humberto Mauro (4 votos). 

2ª proposta Prof. Claudete: Liberar o professor de forma circunstanciada, 

condicionada à vinda de um professor ou vaga para um novo concurso para 

professor efetivo (6 votos). 

A proposta mais votada foi a 2ª proposta com 6 votos. 

O ponto de pauta número 7  

 

Foi deliberado que a coordenação criasse uma normatização para cessão de 

professores para outro colegiado, não deliberado por falta de mérito do colegiado. 
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O ponto de pauta número 8 

 

Após apresentação do planejamento das disciplinas para o curso de artes visuais 

para 2020.1, o prof. Marcos Brava demonstrou insatisfação à disciplina a ele 

oferecida e logo após saiu da reunião.  

 

Após a aprovação do último ponto de pauta, a reunião foi encerrada, eu, Cleide do 

Socorro Moraes de Azevedo, Técnica do Curso de Licenciatura em Artes Visuais, 

secretariei e lavrei a presente ata que, será assinada por todos presentes. 

 

Macapá, 06 de janeiro de 2020. 

 

Ata aprovada em reunião virtual de colegiado ocorrido em 11 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


