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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

ATA DE REUNIÃO Nº 40 / 2021 - CCAV (11.02.25.17.07) 

Nº do Protocolo: 23125.003883/2021-55
Macapá-AP, 25 de Fevereiro de 2021

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

DEPARTAMENTO DE LETRAS E ARTES

COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA DE ARTES VISUAIS

ATA DE REUNIÃO Nº 1/ 2021 - CCAV

Macapá-AP, 18 de Fevereiro de 2021.

ATA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

Ata da 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ARTES
VISUAIS DA UNIFAP, realizada no dia 18 de fevereiro de 2021, 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:

Aldrin Vianna de Santana (Coordenador do curso)
José de Vasconcelos Silva (Vice-coordenador do curso)
Humberto Mauro Andrade Cruz
Joaquim Cesar da Veiga Netto
João Batista Gomes de Oliveira
Benedito Rostan Costa Martins
Silvia Carla Marques Costa
Técnica Cleide do Socorro Moraes de Azevedo
Técnica Jonayza Machado de Carvalho

A reunião foi presidida pelo Coordenador do Curso de Licenciatura em Artes Visuais, Prof.
Aldrin Vianna de Santana e, após a verificação do quórum, e serem dados os seguintes
informes:

Justificativa de ausência do professor Alexandre Pereira; por estar em atividade síncrona
na disciplina de Pensamento Educacional Brasileiro do Programa de Pós-graduação em
Educação da Universidade Federal do Amapá, no mesmo dia e horário. Não havendo
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mais nenhuma justificativa de ausência de professores e discentes representantes das
turmas.
Aconteceram defesas de TCC com a formação de 6 discentes orientados pela professora
Silvia Marques, e 2 discentes do (antigo PARFOR) orientados pelo professor Aldrin
Santana. Informou ainda que os TCC’s estão em fase de entrega e que em breve serão
disponibilizados em arquivo digital na página do curso.

1

REVISÃO DO REGIMENTO DO COLEGIADO

1.1 Revisão do Art. 1 § 2o. Parágrafo único:

Todos os membros do colegiado terão o direito a voz e voto, exceto se o(s)

membro(s) encontra-se de férias ou qualquer motivo de licença ou afastamento.

Nesse caso o(a) membro que estiver afastado(a), terá o direito a voz, sugerir

pauta e fazer proposições, perdendo o direito ao voto.

Aprovado pelo colegiado em agosto de 2020.
Fonte PARECER TÉCNICO JURÍDICO N. 17/2020-PROGRAD/COEG/DLE
Relator ALDRIN VIANNA SANTANA

O Coordenador do Curso fez a exposição sobre o PARECER TÉCNICO JURÍDICO N.
17/2020-PROGRAD/COEG/DLE, onde colocou que de acordo com o parecer o regimento do
colegiado está em desacordo com as normativas jurídicas da Instituição, sendo colocado para
análise do colegiado, onde foi aprovado por unanimidade pelos presentes, que deveria
continuar o parágrafo sugerido anteriormente pelo coordenador, já que não há jurisdição que
permita a referida alteração, voltando para a redação anteriormente proposta:

Parágrafo único: Todos os membros do colegiado terão direito a voz e voto, exceto se o(s)
membro(s) encontrar-se de férias ou por qualquer motivo de licença ou afastamento.
Nesse caso poderá ter direito apenas a voz, NÃO podendo sugerir pauta, fazer
proposições e votar.

2
REGULAMENTO DO NDE

2.1 Deliberação do Colegiado do CAV
Fonte Coordenação do CCAV
Relator ALDRIN VIANNA SANTANA

O Coordenador fez a exposição para deliberação do colegiado, o coordenador informou que
fez as alterações devidas e informou as alterações realizados, não foram apresentadas
propostas de alteração, onde o colegiado deliberou por unanimidade a aprovação das alterações
do novo regulamento.

Parágrafo único: Todos os membros do NDE terão direito a voz e voto, exceto se o(s)
membro(s) encontrar-se de férias ou por qualquer motivo de licença ou afastamento.
Nesse caso poderá ter direito apenas a voz, NÃO podendo sugerir pauta, fazer
proposições e votar.

3
PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES

3.1 Informes
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Fonte Coordenação do CCAV
Relator JOAQUIM NETO

Professor Joaquim Netto, informou que no dia 02.02, convidou para um encontro virtual pelo
RNP, os professores: Afonso Medeiros (Coordenador da pós-graduação da Universidade
Federal do Pará), Cezar Bartholomeu (Escola de Belas Artes da UFRJ), Ana Del Tabor
(Instituto de Educação da UFPA), Aldrin Santana (Coordenador do curso de Artes Visuais da
UNIFAP) e a técnica Jonayza Carvalho que secretariou a reunião, cuja pauta era relatos de
criação e implantação de cursos de especialização. Em virtude da importância das informações
compartilhadas pelos participantes, acerca da implantação dos cursos de especialização nas
suas IFES, foi feito o registro em ata. O encontro teve como objetivo compartilhar a
experiência relacionada a criação e implantação de cursos de especialização nas instituições de
origem dos docentes convidados. No encontro, apresentaram os históricos referentes as suas
respectivas Instituições. Após o informe, o Professor Joaquim Netto sugeriu a realização de
uma reunião com os membros do colegiado de Artes Visuais da UNIFAP para apresentação de
propostas para a criação de cursos de especialização para a licenciatura em artes visuais e, que
em seguida sejam encaminhadas para apreciação do NDE.

4
SEMESTRE 2020.3 E RETORNO DO CALENDÁRIO LETIVO 2020

4.1 Informes e orientações
Fonte Coordenação do CCAV
Relator ALDRIN VIANNA SANTANA

O coordenador passou os seguintes informes:

- Encerramento do semestre 16/03

- Data limite para consolidação dos diários pelos professores de 17 a 19/03. Solicitou
encarecidamente que os docentes atentem ao período da consolidação, para não prejudicar os
discentes no retorno o calendário 2020.1.

Informou quais os procedimentos os docentes devem adotar devido aos diversos problemas
relacionados no SIGAA:

- Cancelar no diário eletrônico os dias que não houve aulas, período do apagão no estado do
Amapá (11/2020) e recesso natalino (24 a 31/12/2020);

- Cadastrar novos dias que houve aulas.

Início do calendário 2020-2 - 05.0, que ainda será validado pelo CONSU

Retorno calendário Letivo 2020

Câmara de Ensino

- Retorno do calendário letivo 2020

2020.1 - início: 12.04.2021 / término: 15/06/2021 -73 dias letivos

2020.2 - início: 05/07/2021 / término: 28/09/2021 -72 dias letivos

Calendário letivo 2021
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2021.1 - início: 18/10/2021 / término: 15/02/2022 - 90 dias letivos

Férias docentes:

- As férias docentes agendadas para 01/07 a 15/07/2021

- Reagendar para 21/03 a 04/04/2021 ou 19/06 a 30/07 ou 01/10 a 15/15/10.

SOMENTE APÓS O DEFERIMENTO DO CONSU.

Férias Docentes 2022

Início 18/02/2021 / término 19/03/2022 - 30 dias

Docentes que não marcaram férias 2021

- Humberto Mauro Andrade Cruz

- José de Vasconcelos Silva

- Marco Antonio Scutti

- Nyolas dos Santos

Docentes com progressões atrasadas

- Claudete Nascimento

- Humberto Mauro Andrade Cruz

- José de Vasconcelos Silva

- Josuel da Silva Souto

- Marco Antonio Scutti da Costa Brava

- Mauricio Remigio Viana

- Nycolas dos Santos Albuquerque

Nada mais havendo a reunião foi encerrada, do qual para constar, eu, Cleide do Socorro
Moraes de Azevedo, Servidora técnica da Coordenação do Curso de Licenciatura em Artes
Visuais, secretariei a presente ata que, será assinada pelos participantes da reunião.

Macapá, 18 de fevereiro de 2021.Parte inferior do formulário

(Assinado digitalmente em 25/02/2021 12:03 ) 
ALDRIN VIANNA DE SANTANA 

COORDENADOR DE CURSO 
Matrícula: 2697506 

(Assinado digitalmente em 25/02/2021 12:12 ) 
BENEDITO ROSTAN COSTA MARTINS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1170632 



13/03/2021 https://sipac.unifap.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?idDoc=684361

https://sipac.unifap.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?idDoc=684361 5/5

(Assinado digitalmente em 25/02/2021 16:03 ) 
CLEIDE DO SOCORRO MORAES DE

AZEVEDO 
AUX EM ADMINISTRACAO 

Matrícula: 1126189 

(Assinado digitalmente em 12/03/2021 17:31 ) 
HUMBERTO MAURO ANDRADE CRUZ 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1170673 

(Assinado digitalmente em 25/02/2021 12:19 ) 
JOAO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 2307705 

(Assinado digitalmente em 25/02/2021 15:18 ) 
JOAQUIM CESAR DA VEIGA NETTO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 2280648 

(Assinado digitalmente em 25/02/2021 12:20 ) 
JONAYZA MACHADO DE CARVALHO 

CHEFE 
Matrícula: 2994773 

(Assinado digitalmente em 11/03/2021 23:16 ) 
JOSE DE VASCONCELOS SILVA 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

Matrícula: 2322193 

(Assinado digitalmente em 13/03/2021 14:56 ) 
SILVIA CARLA MARQUES COSTA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 2362331 

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sipac.unifap.br/documentos/ informando seu número, ano,
tipo, data de emissão e o código de verificação: d9e5829279
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