
 

COMUNICADO 1 – POLO AMAPÁ 
 

Comunicamos, frente aos desafios impostos pela Pandemia da COVID-19, que 

estamos profundamente envolvidos com a proteção da saúde e bem estar de todos os 

discentes deste programa de Pós-graduação. E em decorrência desta situação mundial 

que afeta a saúde da humanidade, o colegiado estadual decidiu: 

 

1. Cancelamento das disciplinas; 

Atualmente as nossas disciplinas ofertadas estão ocorrendo no formato por vídeo 

conferência com aulas gravadas, ficando o responsável estadual realizar as atividades e 

avaliações. Porém, apenas as disciplinas Sistemas Agroflorestais Amazônicos (01/04 a 

27/04), Redação Científica (22/06 a 26/06) e Estágio Docência (todo o semestre) foram 

canceladas e serão ministradas no próximo semestre. 

 

2. Solicitação de Crédito de disciplinas; 

 As solicitações de créditos estarão suspensas aos discentes das turmas 2020 e 

2019. As solicitações das turmas 2018 e 2017 serão recebidas normalmente via email 

bionorte.unifap@gmail.com juntamente com os documentos comprobatórios para 

avaliação junto ao colegiado estadual, tal decisão é em virtude do prazo de qualificação 

e defesa das turmas. 

 

4. Substituição dos representantes discentes; 
A pedido do representante discente Francisco de Oliveira Cruz Junior, o mesmo 

será substituído por Adriana Maciel Ferreira (adrianmaciel@gmail.com), ficando como 

vice-representante o discente Erveton Pinheiro Pinto (pinheiro.everton@yahoo.com.br).  

 

5. Informes. 
No início do semestre havíamos programado junto ao colegiado estadual que 

seria realizado o “V Workshop da Rede BIONORTE” em conjunto com o suporte 

logístico da ABQ AP, conforme foi realizado no ano passado (2019), tal programação 

foi vinculado a disciplina de Seminários em Biodiversidade, Conservação e 

Biotecnologia aos discentes sob a supervisão do Prof. Dr. Tiago Marcolino de Souza 

(UEAP) com apoio do Prof. Marcos Tavares (EMBRAPA). Como convidada já 

tínhamos a nossa Coordenadora Geral para participar conosco. Porém, não sabemos se 

iremos realizar no segundo semestre, vamos avaliar o cenário da Pandemia e diante da 

epidemia no Brasil, o ideal seria melhor programar para o primeiro semestre de 2021. 

 

Em nome da coordenação estadual polo Amapá, reforçamos a importância do 

isolamento social como forma de combater a pandemia, acreditamos em nossos 

pesquisadores e cientistas, bem como nos profissionais da saúde que estão lutando na 

linha de frente contra essa doença terrível. 

 

Abraços a todos, 

Prof. Dr. Cleydson Breno Rodrigues dos Santos 
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