
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

ATA DE REUNIÃO Nº 100 / 2020 - CCHIST/PARFOR (11.02.25.05.06)

Nº do Protocolo: 23125.012539/2020-19
Macapá-AP, 03 de Julho de 2020

1. Dados Gerais da Reunião

Assunto: 07/2020 - Assembleia Geral Curso de História/DFCH - PROGRAD,
Processo cadastrado com sucesso. Nº Protocolo: 23125.012092/2020-60

Data:
03/07/2020 às 15h00min

Reunião encerrada às
18h...min

Local:

Google Meet. (Internet)

Link:

meet.google.com/rsi-ajpu-jbq

https://meet.google.com/fpc-vwau-ick/

Secretário: Marcos Albuquerque

2. Participantes

(Inseridos no documento, como interessados, de acordo com e-mail cadastrado no SIG (SIPAC, SIGAA).

3. Itens em Pauta/Detalhamento do Assunto Abordado

Itens
em

Pauta:
Detalhamento do Assunto Abordado: Definições:

1 Doc. Deliberações de protocolo de ATA: procedimentos
administrativos regimento.

Deliberação ficou a ser definidada
em reunião de colegiado.

5 dias para apreciação e edição

5 dias para assinatura

2 Doc. Fala do Concelheiro Sidney - Para relato ascerca da
reunião do CONSU (30/6/2020)

Informes, e compartilhar
informações através do
concelheiro.

3 Doc. Planejamento do retorno das atividades acadêmicas
no curso de história.

Deliberações distribuidas em 12
(doze) sub tópicos deste item
principal. conforme segue a contar
de 3.1.

3.1.
Doc

Sub tópico do item 3: Aulas Presenciais
(ATIVIDADES DE ENSINO PRESENCIAIS) no
curso de História/DFCH (3min)

Retorno só a partir de uma vacina, contra o COVID-
19.

O Coordenador do Cursou passou a
fala aos servidores e alunos
interressados para ouvi-los e após
deliberação:

APROVADO, unânime

3.2. Apresentação do Plano do MEC - Fala do Servidor Apresentação para subsidiar o item

https://meet.google.com/fpc-vwau-ick?authuser=0


Doc docente: LUIZEL SIMOES DE BRITO

https://vps3574.publiccloud.com.br/cartilhabio.pdf

MEC divulga protocolo para volta às aulas nas
instituições de ensino superior
(http://www.unifap.br/mec-divulga-protocolo-
para-volta-as-aulas-nas-instituicoes-de-ensino-
superior/)

3

Protocolo de Biossegurança para
retorno das atividades nas
Instituições Federais de Ensino
Julho 2020 (Cartilha do Ministro
da Educação)

Não foi deliberado este ponto,
apenas posto em assembleia.

3.3.
Doc

Fala dos Servidores Docentes PAULO MARCELO
CAMBRAIA DA COSTA e SIDNEY DA SILVA
LOBATO

Apresentação para subsidiar o item
3

Situação das pessoas em grupos de
risco, preocupação, para com as
vidas e pessoas

Fala de PAULO MARCELO (a
Segurança só a partir da vascina
contra o COVID-19)

3.4.
Doc

Fala dos Servidor Docente SIDNEY DA SILVA
LOBATO

Apresentação para subsidiar o item
3

Relata que o mesmo leu em sua
integra o Plano da PROGRAD.

Relatou também situação.

3.5.
Doc

Atividades presenciais Ensino, Pesquisa e Extensão,
estão funcionando de forma a distância (remota e
online) - estão ocorrendo.

APROVADO, unanimidade.

3.6.
Doc

Casos excepcional de forma remota a distância.

Colação de Grau (Proposta 3 do servidor MARCOS
SILVA ALBUQUERQUE)

- Ideias com base de que outras IFES Pública estão
realizando este procedimento como por exemplo
IFAP - AP (foi apresentado para assembleia)

http://ifap.edu.br/mais-noticias/ifap-realiza-
primeira-colacao-de-grau-em-gabinete-por-
webconferencia

Defesa de TCC (Proposta 4 do servidor MARCOS
SILVA ALBUQUERQUE)

Sendo, que será proposto para
apreciação à Administração
Superior.

APROVADO, unanimidade.

3.7.
Doc

Proposta 1 servidor ALEXANDRE GUILHERME
DA CRUZ ALVES JUNIOR - 17:55
1 - Sim ao ensino remoto desde que a gestão garanta
as condições solicitadas pelos estudantes através de
pesquisa diagnóstica realizada pelos docentes do
curso.

Posto a votação sendo:

Não PROVADO, por voto.

6 votos

3.8.
Doc

Proposta 2 servidor SIDNEY DA SILVA LOBATO -
Não a atividades OBRIGATÓRIAS por meio de
ensino remoto devido à não garantia por parte da
gestão da UNIFAP das condições de acesso as
materiais necessárias para tanto a todos estudantes.

Posto a votação sendo:

APROVADO, por voto.

13 votos.

https://vps3574.publiccloud.com.br/cartilhabio.pdf
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fwww.unifap.br%2Fmec-divulga-protocolo-para-volta-as-aulas-nas-instituicoes-de-ensino-superior%2F
http://ifap.edu.br/mais-noticias/ifap-realiza-primeira-colacao-de-grau-em-gabinete-por-webconferencia


3.9.
Doc

Outros casos de excepcionalidade será deliberado na
próxima reunião de Assembleia geral com servidores
e alunos do Curso de História.

APROVADO, unanimidade.

Reunião agendada para

09/07/2020 às 15h.

3.10.
Doc

Criação de uma Comissão de Avaliação das
condições de ensino, pesquisa e extenção.

APROVADO, unanimidade.

Reunião agendada para

09/07/2020 às 15h.

3.11.
Doc Comissão de um evento virtual.

APROVADO, unanimidade.

Reunião agendada para

09/07/2020 às 15h.

3.12.
Doc

Fala do DISCENTE: GABRIEL BARROS DE
MIRANDA,

o mesmo relatou que só conseguiu participar desta
Assembleia graças ao empréstimo do tablet da sua
irmã. Tentou buscar as opiniões da sua turma ao
máximo, no entanto teve bastante dificuldades de
entrar em contato com todos justamente porque
grande parte dos alunos não possui os dispositivos
básicos como conexão de internet e até mesmo
smartphones.

Devido a essa condição, a turma 2020.1 se pocisiona
contrária a adesão do Ensino Remoto Obrigatório,
não possuímos o mínimo necessário para essa
modalidade.

Finalizou o mesmo deixando o "dramático - porém
real - ponto de vista : Quem se posiciona a favor do
ensino remoto, está exercendo sua liberdade de
escolher entre as opções".

- "Em contra mão, ao me posicionar contra o essa
modalidade, eu não estou exercendo total liberdade
de escolha pois sou contra não por opção, mas sim
porque estou imposto a uma realidade excludente".

O abismo sociali está evidenciado nesta minha fala e
creio que, de certa forma, se expõe bastante
autoritário.

Apresentação para subsidiar o item
3

Relata que: Situação da turma
(2020.1) diante esse período de
quarentena.

Relatou a referida situação.

Às, 16:09 - Assembleia Geral entre alunos e servidores do Curso de História: 32 participantes na Sala Virtual

(registrado através do link pela Google https://meet.google.com/fpc-vwau-ick?authuser=0)
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SECRETARIO
Matrícula: 3961971
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