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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

 
 
ATA DE REUNIÃO Nº 44 / 2022 - CCCBL (11.02.25.09.02) 
 
Nº do Protocolo: 23125.003322/2022-67

Macapá-AP, 17 de Fevereiro de 2022

1) REPRESENTAÇÃO DOCENTE:

Alexandre Souto Santiago; Elizabeth Viana Moraes da Costa; Cleydson Breno Rodrigues dos
Santos; Dayse Maria da Cunha Sá; Raimundo Nonato Picanço Souto e Wegliane Campelo da
Silva Aparício.

2) REPRESENTAÇÃO DISCENTE:

Romeu Dias Ferreira e Sara Brenna Rodrigues Vasconcelos

3) OUVINTES:

Professora Raphaelle Sousa Borges

4) LOCAL:

Plataforma Google Meet

Aos nove dias do mês de fevereiro de 2022, às 14h34min, reuniram-se os membros do
Colegiado do Curso de Ciências Biológicas, em primeira reunião extraordinária, por meio de
videoconferência transmitida na plataforma Google Meet. A sessão foi presidida pelo
professor Alexandre Souto Santiago, Coordenador do Curso de Licenciatura, iniciando os
trabalhos após as saudações de costume. Explanou inicialmente as justificativas das ausências
das professoras Artemis Socorro do Nascimento Rodrigues e Andréa Soares de Araújo por
motivo de viagem e consulta médica, respectivamente.

PAUTAS:

1. Definição sobre a disciplina Ecologia de Campo;
2. Apresentação dos novos representantes do CaBio;
3. Eleição da nova coordenação do colegiado de Ciências Biológicas Bacharelado;
4. Restrição ao uso de redes sociais para atendimento das demandas da Coordenação;
5. Desacato a servidor público;
6. Atualizações das informações constantes no site da Coordenação;
7. O que ocorrer;

DELIBERAÇÕES:

DECISÃO SOBRE A DISCIPLINA ECOLOGIA DE CAMPO

Inicialmente, foi apresentada pela professora Wegliane a impossibilidade da disciplina ser
ministrada remotamente, devido ao seu teor majoritariamente prático. Em contrapartida, o
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professor Alexandre Santiago citou a prorrogação do COMUNICADO Nº 1 / 2022 - UNIFAP,
que suspendeu as atividades presenciais na instituição, visando a contenção de casos de
COVID-19. Seguindo o debate, o professor Raimundo Nonato lembrou a necessidade de um
levantamento dos alunos que dependem dessa disciplina. A pauta foi colocada em discussão e
APROVOU-SE, por unanimidade, o cancelamento da disciplina.

APRESENTAÇÃO DOS NOVOS REPRESENTANTES DO CABIO

Seguindo-se as deliberações, foram apresentados os novos representantes do Centro
Acadêmico de Biologia - CABIO. A palavra foi concedida pelo professor Alexandre aos
acadêmicos Romeu Dias Ferreira e Sara Brenna Rodrigues Vasconcelos, representando a
coordenação Geral do referido centro acadêmico.

Romeu manifestou seu desejo em construir uma relação harmoniosa entre professores e
alunos. Por sua vez, Sara expressou sua vontade de ajudar os alunos, principalmente no
período de pandemia. Por fim, os professores participantes da reunião lhes desejaram boas-
vindas.

ELEIÇÃO DA NOVA COORDENAÇÃO DO COLEGIADO

A docente Raphaelle Borges, atual coordenadora do curso de Bacharelado, informou a
impossibilidade de sua permanência no cargo, pois vai assumir outras atividades na
universidade. A decisão de submeter a pauta à apreciação do colegiado foi decidida após o
professor Raimundo Nonato, atual vice-coordenador, se colocar à disposição para assumir a
coordenação e que o professor Carlos Eduardo também se voluntariou a assumir o cargo de
vice-coordenador. Sendo assim, a pauta foi colocada em discussão e APROVOU-SE, por
unanimidade, os nomes dos professores Raimundo Nonato e Eduardo Campos aos cargos de
Coordenador e Vice-coordenador, respectivamente.

PAUTAS - RESTRIÇÃO AO USO DE REDES SOCIAIS PARA ATENDIMENTO DAS
DEMANDAS DA COORDENAÇÃO e DESACATO A SERVIDOR PÚBLICO

Inicialmente, a pauta foi introduzida pelo professor Alexandre Santiago que, não citando o
nome, narrou uma situação ocorrida através do aplicativo de mensagens instantâneas
Whatsapp. No evento, uma aluna do curso lhe mandou mensagem EXIGINDO uma declaração
de conclusão de curso. Mesmo explicando que o documento não pode ser emitido no prazo que
a acadêmica exigia, pois os setores da universidade têm prazos para o cumprimento de suas
demandas, a acadêmica continuou sendo incisiva na sua solicitação. Lembrou também que a
referida aluna já manifestou o mesmo comportamento com o técnico da coordenação, Eli
Carlos, e com o servidor do DERCA, Manoel Ubaiara.

O servidor Eli Carlos confirmou que o fato ocorreu conforme foi citado pelo professor e
apresentou duas alternativas de solução. A primeira, foi a criação de uma aba na página do site
da coordenação em que os alunos podem baixar um formulário de requerimentos e envia a um
número de whatsapp destinado para recebê-los. Outra é a implantação do sistema de
requerimentos online já existente na Universidade, o GLPI, cuja administração é feita pelo
NTI. Por esse meio, o aluno pode abrir um requerimento e encaminhá-lo à coordenação. A
partir deste momento, todas as movimentações no documento geram um e-mail automático ao
seu criador. Sendo assim, o aluno não terá necessidade de mandar mensagens aos servidores
para saber sobre o trâmite de sua demanda.

Ao pedir a palavra, a professora Elizabeth Viana foi taxativa ao dizer que esses tipos de
assuntos não devem ser tratadas por whatsapp.

Por sua vez, o professor Cleydson Breno lembrou que as redes sociais de um servidor são de
seu uso pessoal e que, por isso, não gera obrigação do atendimento da demanda por esse meio.

PAUTA - ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONSTANTES NO SITE DA
COORDENAÇÃO
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O técnico administrativo da Coordenação, Eli Carlos, apresentou que obteve as credenciais de
administrador da página do curso de Ciências Biológicas e que as atualizações de dados já
estão sendo realizadas como a remoção dos nomes de professores e técnicos que jão não
constam mais no quadro da coordenação e a inclusão daqueles que hoje o integram. Explicou
também que a página é uma importante ferramenta de divulgação das atividades pelos
professores e alunos do curso e que, qualquer ideia de publicação deve ser dirigida a ele com
as informações necessárias, como título, foto e texto.

OUTRAS PAUTAS

O servidor Eli Carlos levou ao conhecimento do colegiado que atualmente a coordenação não
tem bolsista para dar suporte às demandas administrativas. Acrescentou que a ex-bolsista
Naiane Martins manifestou interesse em ter a sua bolsa renovada. A professora Wegliane
Campelo contribuiu dizendo que a aluna é contribui bastante no trabalho. Que conhece todos
os trâmites necessários. O professor Alexandre Santiago perguntou sobre o que é necessário
para a renovação da bolsa da aluna. Foi informado pela professora Wegliane que a PROGEP
tem que ser comunicada a respeito da continuidade da bolsa da acadêmica e que a coordenação
tem direito a mais um bolsista.

O técnico administrativo comunicou também os entraves para encaminhamento de documentos
e acesso a informações no SIPAC. Como está vinculado à coordenação de Licenciatura, não
consegue criar documentos em nome da coordenação de Bacharelado. Não consegue também
encaminhar documentos para a autenticação desse setor e que, por isso, a solução mais viável
seria a presença de um técnico para cobrir tal coordenação. O professor Cleydson Breno
informou a possibilidade de um dos técnicos que vão ser removidos do campus Oiapoque
poderia sanar esse problema. Pediu para que fosse solicitado à PROGEP um levantamento do
corpo técnico vinculado a ambas coordenações para que se comprove a real necessidade de
mais um técnico administrativo.

A professora Elizabeth Viana levantou as últimas pautas para conhecimento dos presentes.
Citou a necessidade de se criar um programa de pós-graduação para a Licenciatura. Citou
conversas que teve com professores de Ciências e Biologia da escola de sua filha que
comprovaram a deficiência na oferta desses cursos no mercado estadual.

Nada mais havendo a tratar, o senhor Coordenador encerrou a reunião às 16h22min, da qual
eu, Eli Carlos Dias Conceição, técnico administrativo da Coordenação de Ciências Biológicas,
lavrei a presente ata, certificando a participação dos acadêmicos acima citados, tendo em vista
a impossibilidade de assinatura eletrônica dos mesmos neste documento.
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ALEXANDRE SOUTO SANTIAGO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1509056 
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CLEYDSON BRENO RODRIGUES DOS

SANTOS 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

Matrícula: 1586732 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 17/02/2022 08:55 ) 
DAYSE MARIA DA CUNHA SA 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

Matrícula: 2898448 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 12/02/2022 17:46 ) 
ELI CARLOS DIAS CONCEICAO 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 
Matrícula: 2281215 
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ELIZABETH VIANA MORAES DA COSTA
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

Matrícula: 2316282 

RAIMUNDO NONATO PICANCO SOUTO 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

Matrícula: 1017306 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 17/02/2022 12:50 ) 
WEGLIANE CAMPELO DA SILVA

APARICIO 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

Matrícula: 1885934 
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