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ATA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

Ata da REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ARTES 

VISUAIS DA UNIFAP, realizada no dia  13 de outubro de 2020, às 15h horas, em 

primeira chamada, realizada por videoconferência través do endereço  

link: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/aldrin-santana), com a participação dos 

seguintes membros do Colegiado: 

 

Docentes: 

• Prof. Aldrin Vianna de Santana (Coordenador do curso) 

• Prof. José de Vasconcelos Silva 

• Prof. Joaquim Cesar da Veiga Netto, 

• Prof. João Batista Gomes de Oliveira 

• Prof. Benedito Rostan Martins  

• Prof. Alexandre Adalberto Pereira 

• Prof. Humberto Mauro Andrade Cruz 

• Profª. Silvia Marques 

 

Técnica: 

• Jonayza Machado de Carvalho 

 

Acadêmico: 

• Deonilson Aguiar Costa Junior – turma 2020 

• Andrew Midões Magno – turma 2029 

 

Justificativas: 

A técnica Cleide do Socorro, justificou sua ausência por estar acompanhando seu filho 

em consulta médica. 

A docente Claudete Nascimento, justificou sua ausência por estar em capacitação no 

curso de Produção de vídeo aula, oferecido de forma remota pela UNIFAP.  

Não havendo mais justificativas de ausência à reunião. 

 

Sob a presidência do Coordenador professor Doutor Aldrin Santana, iniciaram-se os 

trabalhos de maneira expositiva com a leitura dos principais tópicos da Resolução N. 14, 

DE 07 DE OUTUBRO DE 2020 / CONSU que dispõe sobre a regulamentação do Ensino 

Remoto no âmbito da UNIFAP, em caráter excepcional, e do Calendário Acadêmico 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/aldrin-santana
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Suplementar (CAS). Aldrin Santana explica que conforme a resolução, as atividades 

podem ser síncronas e/ ou assíncronas podendo o professor trabalhar as disciplinas 

curriculares eletivas obrigatórias ou optativas ou ainda escolher outros formatos, como 

por exemplo, seminários e minicursos. Informa ainda que o prazo para a entrega dos 

planos do ensino é até quinta-feira dia 15 de outubro de 2020 pois todos devem ser 

lançados no site do curso até o dia 16 de outubro de 2020. O professor Doutor Alexandre 

Adalberto Pereira demonstra uma preocupação com relação ao tempo disponível para 

planejar e sugeriu que o colegiado tivesse um tempo para discutir as prioridades 

formativas dos discentes e quais disciplinas permitiriam um trabalho em conjunto dos 

professores, visando diluir a carga horária e proporcionar uma maior troca de experiências 

entre os docentes. O professor José de Vasconcelos concorda com o professor Alexandre 

na questão de buscar essas necessidades dos alunos e sugere que a oferta de componentes 

nesse período possa ir além do PPC e propor disciplinas ligadas a área de formação de 

cada professor mostrando diversas possibilidades nas artes. O coordenador Aldrin dá 

prosseguimento à exposição e explica que conforme a resolução essa oferta de disciplinas 

é facultativa para o docente e que o professor pode registrar 3 horas de preparação para 

cada 1 hora de atividade remota. Explica ainda que conforme a resolução, a escolha do 

tipo de atividade de ensino, definição e distribuição da carga horária do componente e 

quantitativo de vagas são decisões que devem ser tomadas pelo professor e informadas 

em seu plano de ensino. Com relação ao número de vagas para alunos, há apenas uma 

ressalva, precisa ser maior que dez, pois o sistema não aceita menos. O professor João 

questiona se por um acaso o professor escolher ministrar um minicurso ou seminário 

como se daria esse crédito para o professor. O coordenador Aldrin Santana responde que 

precisa levar essa questão para a reunião entre a PROGRAD e as coordenações que 

acontecerá no dia 14 de outubro de 2020 e assim que obtiver uma resposta compartilhará 

no grupo dos docentes no WhatsApp. Para além dessa questão o professor Joaquim Cesar 

da Veiga Netto sugere ainda que se pergunte como o DERCA vai lidar com esses 

registros. A professora Claudete Nascimento Machado participou rapidamente da reunião 

e justificou sua ausência pelo fato de estar participando de uma formação promovida pela 

UNIFAP. O professor Aldrin Santana faz um breve resumo e faz a leitura dos 

questionamentos abaixo listados que serão levados para a reunião com a PROGRAD e as 

repostas compartilhadas no grupo dos docentes via WhatsApp: 1 - Como será a oferta dos 

CC e extra curriculares no Sigaa? 2 - Como será registrado o lançamento da carga horária 

em atividades extra curriculares no PAID? 3 - Um minicurso ofertado no PLS pode ser 

registrado como disciplina optativa? Como será regularizado? Nada mais havendo a 

tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas (17h30) e trinta minutos, e eu, Jonayza 

Machado de Carvalho, lavrei a presente ata que será assinada pelos demais presentes à 

reunião.              

 

Macapá, 13 de outubro de 2020. 


