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Aos dezenove dias do mês de Abril de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta 1 

minutos, na sala dos professores do Campus BR, realizou-se a primeira reunião ordinária 2 

do mês de Abril do Conselho do Campus Binacional de Oiapoque para analisar e discutir 3 

os seguintes pontos de pautas 1) Acompanhamento do Regime Diferenciado de Oferta - 4 

RDO e da modalidade Semestral no que concerne as atividades de ensino, pesquisa e 5 

extensão (Participação da Coordenadora de Graduação do Campus Binacional); 6 

 2) Andamento dos trabalhos das Comissões do Conselho (Elaboração do Calendário 7 

Diferenciado e eleição dos suplentes dos conselheiros eleitos). Estavam presentes na 8 

reunião: O presidente do Conselho: professor Francisco Otavio Landim Neto; Cleonice 9 

Rodrigues Silva (Docente); Ana Flávia de Albuquerque (Conselheira Suplente colegiado 10 

de Geografia); Paulo Rossi da Silva Pimenta (servidor técnico); Edmilsan de Jesus 11 

Cardoso (Conselheira Docente); Rosilene Cruz de Araújo (Conselheira Docente) e Otavio 12 

Couto (Conselheiro Docente) e como convidada para reunião do conselho a coordenadora 13 

de graduação do campus Luzilene Alves da Cruz;  estavam ausentes: Anapaula Martins 14 

Mendes (Conselheira Docente); Uédio Robds Leite da Silva, (Docente); Alexandre 15 

Guilherme Cruz Alves Junior (Docente); Francisco Diego Barros Barata (Docente); 16 

Priscylla Abraao Monassa de Almeida,  (Docente); Cleuton Pinto Miranda (Conselheiro 17 

Discente). O presidente do Conselho do Campus Binacional de Oiapoque, Prof. Francisco 18 

Otávio Landim Neto, deu início a reunião cumprimentando a todos os presentes e 19 

 



passando a palavra para o secretario do conselho do Campus Marcel Lopes Amoras que 20 

fez a leitura da ATA da última reunião, após lida o presidente do Conselho submeteu a 21 

ATA para aprovação dos conselheiros, sendo aprovada por unanimidade por todos os 22 

presentes. O presidente do conselho deu início a discussão da primeira pauta onde foi 23 

decidido discuti-la em reunião posterior com aprovação de todos os presentes, pois o teor 24 

de discussão da pauta necessita da presença de um número maior de conselheiros na 25 

reunião; passou-se então para a segunda pauta: A palavra foi passada para a conselheira 26 

Rosilene Cruz que afirmou que a comissão de elaboração do calendário diferenciado do 27 

campus se reuniu para iniciar as discussões e ainda será necessário uma nova reunião para 28 

a definição dos dias letivos e feriados para o calendário diferenciado do Campus. Em 29 

relação a terceira pauta que tratou do andamento dos trabalhos da comissão de eleição 30 

dos suplentes dos conselheiros eleitos notou-se o não andamento dos trabalhos e ausência 31 

de três membros da comissão, diante do exposto o presidente do conselho informou que 32 

na próxima reunião serão escolhidos novos membros para a comissão, ficou decidido 33 

ainda que a próxima reunião ordinária será realizada no dia dezessete a maio mas o 34 

presidente enfatizou a possibilidade de convocação de uma reunião extraordinária para 35 

tratar de assuntos de urgência. A conselheira Ana Flavia solicitou que em próxima reunião 36 

fosse colocado em pauta uma discussão e analise de criação de um núcleo de estágio 37 

supervisionado do Campus sem mais nada a ser analisado e discutido às quinze horas e 38 

cinquenta e um minutos o presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, e eu 39 

Marcel Lopes Amoras lavrei a presente ATA que a assino. 40 

___________________________________________________________________ 41 

Marcel Lopes Amoras (Secretário do Conselho do Campus Binacional de Oiapoque) 42 

___________________________________________________________________ 43 

Francisco Otavio Landim Neto (Presidente do Conselho do Campus Binacional 44 

Oiapoque) 45 

 46 


