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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

ATA DE REUNIÃO Nº 166 / 2021 - SECCAMP (11.02.09.04.06)

Nº do Protocolo: 23125.018437/2021-44
Macapá-AP, 11 de Agosto de 2021

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA COM OS MEMBROS DO CONSELHO
DO CAMPUS BINACIONAL DE OIAPOQUE NO DIA 29/07/2021.

No dia vinte e nove do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, ás nove horas e dez
minuto, reuniram - se na plataforma virtual: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/conselho-
oiapoque, sob a mediação de Francisco Otávio Landim Neto, pesidente do Conselho do
Campus, e os conselheiros titulares Alexandre Marcondys Ribeiro Portilho, Alexandre Luís
Rauber, Adriano Michel Helfenstein, Carina Santos de Almeida, Elissandra Barros da Silva,
Fabíola do Socorro Figueiredo dos Reis, Fábio da Silva do Nascimento, Inana Fauro de
Araújo, Paulo Cesar Gonçalves da Silva, Raiane Albuquerque, Solange Rodrigues da Silva, a
conselheira suplente , Kátia Ligia Vieira Lira e técnica Administrativa Tayane dos Anjos
Correa, conforme convocação através e e-mail enviado para os membros do Conselho do
Campus no dia vinte e cinco de julho do presente ano com os seguintes pontos de pauta: I.
Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; II. Período de expediente para comunicações e
registro de fatos ou comentários sobre assuntos de natureza geral; III. Ordem do dia: Definição
dos membros das comissões temáticas i) Comissão responsável pela atualização do Regimento
do Conselho do Campus, e ii) Comissão responsável pela construção do plano de alterações e
adequações na infraestrutura física do Campus visando a otimização dos espaços existentes. O
presidente Otávio Landim iniciou a reunião saudando a todos e informando que a reunião não
será gravada nem transmitida pelo You Tube por causa de problemas técnicos. Após certificar
que havia quórum para dar inicio a reunião o presidente Otávio Landim solicitou que a
secretaria Tayane Correa fizesse a leitura da ata da reunião ordinária anterior que ocorreu no
dia trinta de julho do presente ano. Após a leitura realizada, o presidente Otávio Landim deu
prosseguimento aos trâmites da reunião e abriu a seção intiulada “período de expediente para
comunicações e registro de fatos ou comentários sobre assuntos de natureza geral”. O
presidente Otávio Landim informou que na última terça - feira aconteceu uma reunião entre
DIRG, COPEA e SESC para renovação do termo de cooperação entre a UNIFAP e o SESC, no
qual o SESC disponibiliza três salas de aula e um auditório para que possa ser realizadas
algumas atividades em contrapartida a universidade oferece um Link da GESAC de dez megas
e um posto de vigilância, esse termo foi mantido tendo em vista que mesmo com a entrega do
bloco B ainda teremos algumas carências em relação a salas de aulas e na outra semana a
minuta será atualizada e será encaminhada para a Pró-reitoria de Relações Institucionais -
PROCRI para estabelecer os trâmites da assinatura desse termo. O presidente Otávio landim
deu ciência que foi retomada as manutenções dos veículos do Campus depois de quase dez
meses sem manutenções, também comunicou que na última segunda-feira aconteceu uma
reunião entre DIRG, COAP, DINAMUT e o representante da empresa EFA responsável pelas
manutenções civis e elétricas do Campus Oiapoque onde ficou acordado que o prazo para a
entrega das reformas no anexo administrativo (casinha) é no máximo até o dia trinta desse mês
e que se efetive as outras três ordens de serviço em aberto será até o dia seis do mês de agosto
e frisou que a reunião ficou registrada em ata e caso a mesma não cumpra o prazo acordado irá
sofrer penalizações. O presidente Otávio Landim deu segmento a reunião passando para o
ponto de pauta que trata sobre a instituição de duas comissões temáticas a primeira é a
Comissão responsável pela atualização do Regimento do Conselho do Campus que foi alvo de
algumas considerações por parte de alguns docentes e visando aprimorar levando em
consideração a nossa realidade local e uma segunda comissão que será responsável pela
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construção do plano de alterações e adequações na infraestrutura física do Campus visando a
otimização dos espaços existentes. O presidente Otávio Landim sugeriu que fosse feito a auto
indicação para compor as comissões. O conselheiro Alexandre Marcondys discorreu ser
favorável ao conselho de Campus com sua efetividade e as questões delimitadas para consulta
e quando necessário para deliberação e entre outros pontos colocados e comentou que foi
levantada uma discussão pelo colegiado de história desde início do ano e lembrou que existe
um processo administrativo e já possui um parecer da Advocacia Geral da União que é um
órgão consultivo da universidade submeteu ao CONSU a análise e deliberação da existência
desse nosso conselho e indagou como podemos trabalhar nesse sentido havendo esse processo
administrativo e a indicação que a nossa existência seja avaliada pelo pleno do CONSU? E
continuou externado que o segundo ponto trata justamente da formação da segunda comissão e
lembrou que foi nomeado presidente da comissão de infraestrutura na reunião do mês de maio
e frisou que no mês de junho não pode assumir por conta da avaliação do MEC ao curso de
Bacharelado em Direito de forma remota e logo em seguida tivemos a necessidade de apreciar
e deliberar as questões do bloco C e isso foi feito no conselho de coordenadores e pelo que
observou na ata, pois comentou que não participou da última reunião do conselho por estar
participando do programa de vacinação e solicitou esclarecimento se permanecerá a comissão
de infraestrutura porque ai sim tem como trabalhar junto daqueles que foram instituídos na
portaria? Ou será formado outro grupo? O presidente Otávio Landim respondeu que sobre o
processo administrativo irá procurar informações na secretaria do CONSU, pois ainda não teve
acesso ao processo e lembrou que o conselho do Campus foi instituído tendo como base os
conselhos já instituídos pelos departamentos acadêmicos do Campus Marco Zero e ressaltou a
importância de lutarmos pela permanência e aperfeiçoamento desse conselho e deu ciência que
no ato de reativação do conselho foi dado o respaldo através de documento da reitoria
autorizando o reativação desse conselho. O presidente Otávio Landim continuou dizendo que
em relação a comissão inicial de infraestrutura era exclusivamente voltada para o plano de
necessidades do bloco C, e a comissão que será formada agora ficará responsável em analisar o
processo de adaptações dos espaços já existentes. O conselheiro Alexandre Rauber informou
que o processo movido pelo colegiado de história referente ao conselho do campus não está no
pleno do CONSU e cogitou a possibilidade de estar na Câmara de Legislação, e se prontificou
a fazer parte da primeira comissão, continuou sua fala solicitando esclarecimento sobre quais
serão as atribuições da segunda comissão? E se tem a ver com o retorno presencial do ensino?
O presidente Otávio Landim respondeu que o objetivo desta comissão é realizar a otimização
dos espaços já existentes e não tem relação para das adaptações para o retorno do ensino
presencial e lembrou que já há uma comissão trabalhando no que diz respeito a essas
adequações do retorno e frisou que na reunião do mês de abril o conselheiro Alexandre Rauber
sugeriu a formação dessa comissão de otimização dos espaços, como também o docente
Eduardo Margarit também sugeriu que fosse feito uma análise pelas coordenações dos cursos e
fosse verificada a possibilidade de alteração do quantitativo de entrada de alunos e a divisão de
salas, basicamente é nesse contexto que essa comissão irá se inserir. O presidente Otávio
Landim solicitou que iniciasse a auto indicação dos conselheiros para compor as comissões
citadas através do chat e após esse momento de indicação as comissões ficaram compostas da
seguinte maneira: Comissão responsável pela atualização do Regimento do Conselho do
Campus; presidente Alexandre Rauber, Alexandre Marcondys, Fábio Nascimento e Otávio
Landim. E a comissão responsável pela construção do plano de alterações e adequações na
infraestrutura física do Campus visando à otimização dos espaços existentes: presidente
Adriano Helfenstein, Carina Santos, Elissandra Barros, Fabíola dos Reis, Inana Fauro, Solange
Rodrigues. Ficou acordado o prazo de sessenta dias para efetivação dos trabalhos. A
conselheira Carina Santos questionou que talvez esse prazo não seja viável para a segunda
comissão por necessitarem do protocolo de biossegurança da instituição já efetivado para que
se possa pensar nesse planejamento físico das estruturas. O presidente Otávio landim explicou
que não temos o protocolo de biossegurança, porém temos as indicações que foram feitas pelas
coordenações administrativas do Campus Oiapoque das ações que devem ser efetivadas no
âmbito do campus e enviadas para PROAD e frisou que se formos esperar pela implantação do
protocolo de biossegurança não temos como precisar quando ele será efetivado na prática. A
palavra foi franqueada, não havendo manifestação dos presentes, às dez horas encerra-se a
reunião e eu, Tayane Correa, lavro e assino á presente ATA com os demais presentes:
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(Assinado digitalmente em 11/08/2021 23:39 )
ADRIANO MICHEL HELFENSTEIN

COORDENADOR DE CURSO
Matrícula: 2244159

(Assinado digitalmente em 11/08/2021 08:56 )
ALEXANDRE LUIZ RAUBER

COORDENADOR DE CURSO
Matrícula: 2063438

(Assinado digitalmente em 12/08/2021 09:17 )
ALEXANDRE MARCONDYS RIBEIRO

PORTILHO
COORDENADOR DE CURSO

Matrícula: 2286122

(Assinado digitalmente em 11/08/2021 10:16 )
CARINA SANTOS DE ALMEIDA

COORDENADOR DE CURSO
Matrícula: 2096625

(Assinado digitalmente em 13/08/2021 08:59 )
ELISSANDRA BARROS DA SILVA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 1732791

(Assinado digitalmente em 12/08/2021 09:45 )
FABIOLA DO SOCORRO FIGUEIREDO

DOS REIS
COORDENADOR DE CURSO

Matrícula: 2388155

(Assinado digitalmente em 12/08/2021 12:23 )
FRANCISCO OTAVIO LANDIM NETO

DIRETOR
Matrícula: 2326536

(Assinado digitalmente em 11/08/2021 10:02 )
INANA FAURO DE ARAÚJO

COORDENADOR DE CURSO
Matrícula: 3067137

(Assinado digitalmente em 12/08/2021 11:49 )
KATIA LIGIA VIEIRA LIRA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 2268809

(Assinado digitalmente em 12/08/2021 14:15 )
PAULO CEZAR GONÇALVES DA SILVA

COORDENADOR DE CURSO
Matrícula: 1751955

(Assinado digitalmente em 12/08/2021 01:40 )
RAIANE ALBUQUERQUE SILVA

COORDENADOR
Matrícula: 3066528

(Assinado digitalmente em 13/08/2021 01:27 )
SOLANGE RODRIGUES DA SILVA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 3067002

(Assinado digitalmente em 15/08/2021 10:41 )
TAYANE DOS ANJOS CORREA

CHEFE
Matrícula: 2217408
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