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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

ATA DE REUNIÃO Nº 169 / 2021 - SECCAMP (11.02.09.04.06)

Nº do Protocolo: 23125.028557/2021-53
Macapá-AP, 28 de Novembro de 2021

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA COM OS MEMBROS DO
CONSELHO DO CAMPUS BINACIONAL DE OIAPOQUE NO DIA 27/10/2021.

No dia vinte e sete do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, ás nove horas e doze
minutos, reuniram - se na plataforma virtual: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/conselho-
oiapoque, sob a mediação de Tiago Vieira, pesidente do Conselho do Campus (substituto /
interino), e os conselheiros titulares Adriano Michel Helfenstein,Alexandre Marcondys Ribeiro
Portilho, Carina Santos de Almeida, Elissandra Barros da Silva, Fabíola do Socorro Figueiredo
dos Reis, Paulo Cesar Gonçalves da Silva, Solange Rodrigues da Silva, Zaqueu dos Santos
Maia, o conselheiro suplente Eziquiel Silva Luz, Nayara Costa de Melo e o prefeito da
UNIFAP Raimundo Brazão do Rosário, a 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 outubro do presente ano com os seguintes pontos de pauta: aprovação da
ata da reunião anterior; período de expediente para comunicações e registro de fatos ou
comentários sobre assuntos de natureza geral; Ordem do dia: PROJETOS BÁSICOS DO
BLOCO C (CAMPUS OIAPOQUE). Após certificar que havia quórum para dar inicio a
reunião a Leitura presidente Tiago Vieira deu ciência que á reunião será transmitida pelo link:
https://www.youtube.com/ebBF6O4b-0Y para acompanhamento do público e solicitou que a
secretária Tayane Correa realizasse a leitura da ata da última reunião efetivada no dia vinte e
nove do mês de setembro do corrente ano. Após a leitura realizada, o presidente Tiago Vieira
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
conselheiro Adriano Helfenstein cumprimentou a todos e informou que a comissão nomeada
para tratar sobre a proposição e adequação do espaço físico do Campus Binacional que foi
portariada no dia três de agosto do presente ano e que a mesma tinha o prazo de validade de
dois meses para realizar os trabalhos e informou que está em processo de finalização dessa
elaboração e destacou que na próxima reunião do conselho serão apresentados os resultados e
frisou que por mais que já houvesse expirado o tempo previsto na portaria os trâmites estavam
sendo concluído para as devidas deliberações. O presidente Tiago Vieira deu ciência da criação
da página do INSTAGRAM do Campus Oiapoque e salientou que muitas vezes os acadêmicos
não possuem muitas habilidades para acessar FACEBOOK ou a página do campus e por esse
motivo foi implantada mais uma plataforma digital no Instagran para dinamizar e facilitar esse
acesso às informações e ações do Campus Binacional e ressaltou que é importante a
participação dos colegiados em também disseminar as notícias referentes aos seus respectivos
cursos nessa plataforma através da assessoria de comunicação do Campus Oiapoque. O
presidente Tiago Vieira também informou que nesse primeiro momento está plataforma digital
está sendo elaborado por uma equipe de mídia vinculada a uma produtora que está realizando a
parte de construção e organização. O presidente Tiago Vieira também deu o feedback sobre a
proposta de criação de descentralização dos módulos do SCDP, da secretaria acadêmica e o
andamento dos trabalhos sobre a criação da Unidade Administrativa de Serviços Gerais -
UASG para o Campus Oiapoque que está sendo feito pela equipe do Departamento de
Planejamento - DEPLAN, onde esteve reunido com o servidor Eder Baster essa semana para
decorrer sobre as tratativas e o mesmo solicitou que os ajustes fossem encaminhados através
de memorando, mas por se tratar de assuntos que envolve vários setores foi acordado em
formalizar um processo, que ainda está no âmbito do Campus Binacional sendo elaborado
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pelas coordenações administrativas COGRAD e COAP, sobre o SCDP ficou claro na última
reunião que está já bem alinhado e adiantado os serviços. Passando para o próximo ponto de
pauta Ordem do dia; PROJETOS BÁSICOS DO BLOCO C (CAMPUS OIAPOQUE), o
presidente Tiago Vieira passou a palavra para o prefeito da universidade Raimundo Brazão
para que apresente o andamento dos trabalhos de confecção dos projetos e previsão do
cronograma de licitação da obra. O prefeito Raimundo Brazão deu ciência que alguns pontos
apresentados no plano de necessidades do bloco C não serão possíveis realizar da maneira que
havia sido proposta e exemplificou que o auditório solicitado no plano é com capacidade para
duzentos á duzentos e cinquenta pessoas e o projeto que temos por conta da infraestrutura já
existente no local é para alocar até 135 pessoas e para que possa ser utilizado o plano de
necessidade é preciso que seja feito um novo projeto arquitetônico e a outra questão é o
orçamento, pois no plano de necessidade contempla dois pavimentos e só tem dois milhões em
emendas parlamentares destinadas para essa obra e esse valor não é o suficiente para terminar
essa obra. O presidente Tiago Vieira informou que além do valor citado ainda há já empenhado
mais um milhão e duzentos e cinquenta mil de emendas individuais para esta obra em questão.
A conselheira Elissandra Barros comentou que a solicitação do espaço do auditório é para uma
demanda já existente no Campus, pois não possuímos espaço para realizar eventos na
instituição e ressaltou quando necessitamos de um espaço para palestras, formaturas entre
outros utilizamos o auditório de igrejas ou do fórum da cidade que não comporta a demanda de
acadêmicos e por esse motivo a conselheira Elissandra Barros considera ser mais viável que
seja refeito o projeto para suprir as nossas necessidades e ressaltou que não sabemos quando
teremos recursos novamente para construir um outro auditório e nem mesmo temos espaço
para isso por conta do terreno onde se localiza o Campus Oiapoque ser limitado. O conselheiro
Adriano Helfenstein comentou que nas avaliações dos cursos todos sofreram sanções pelo
mesmo requisito que trata sobre infraestrutura, e ressaltou que concorda com o posicionamento
da conselheira Elissandra e acredita que á reformulação do projeto inicial também é uma forma
de participação mais democrática da comunidade acadêmica. O presidente Tiago Vieira
indagou se o quantitativo de lugares no auditório de 135 lugares que o prefeito estava
comentando era do plano de necessidade aprovado pelo campus ou uma proposta da
prefeitura? O prefeito Raimundo Brazão explicou que esse projeto é o inicial no qual a
fundação já está pronta e solicitou que houvesse uma reunião com a comissão responsável pelo
plano de necessidades e que a mesma possa ser realizada presencialmente no Campus Marco
Zero. O presidente Tiago Vieira respondeu que é necessário alinhar por conta da logística dessa
comissão e frisou a importância de uma visita técnica em lócus da equipe da prefeitura ao
Campus Oiapoque. O prefeito Raimundo Brazão se comprometeu a agendar essa visita ao
Campus. O presidente Tiago Vieira perguntou também que tendo em vista que todos esses
processos de obra passa pela prefeitura, em um cenário positivo um ajuste como esse no
projeto até que chegue na fase de licitação da obra estamos falando em média de quanto
tempo? O prefeito Raimundo Brazão respondeu que na melhor das hipóteses uns dois meses,
pois explicou que leva em torno de um mês para atualizar todos os projetos e de quinze a vinte
dias para atualizar os orçamentos. A conselheira Carina Almeida ressaltou a importância de
seguir o que foi solicitado no plano de necessidades como o auditório com capacidade para
duzentos e cinquenta pessoas, como também os gabinetes para professores que foram um dos
motivos de notas baixas no requisito infraestrutura na avaliação dos cursos e frisou a
importância de se dá celeridade no andamento desse processo para que não perca os valores
empenhados e sugeriu que fossem realizadas essas discussões de forma remota, pois acredita
que haverá dificuldade de reunir todos presencialmente para tratar desse assunto e preconizou
que se necessário fosse convocado reunião extraordinária do conselho para tratar desse
processo. O presidente Tiago Vieira concordou com o posicionamento da conselheira Carina
Almeida e comentou que foi informado pela Coordenação de Planejamento que há previsão de
recurso para o mobiliário do bloco C. O prefeito Raimundo Brazão concordou e se
comprometeu a refazer o layout conforme solicitado e assim que tiver pronto convocar uma
reunião para apresentação e apreciação. O presidente Tiago Vieira informou também que a
equipe da COAP está disponível para auxiliar nas questões pertinentes esse projeto. A
conselheira Elissandra Barros ressaltou que há recurso para compra de imobiliários, porem
esse recurso não específica quais imobiliários e frisou que é necessário que haja um
planejamento para que não ocorra como outrora que foram pedidos mobiliários que não
cabiam no ambiente para onde foi proposto ou que deixou o ambiente com menos fluidez ou
de difícil circulação, dessa forma sugeriu que a universidade deveria pensar em móveis
planejados para que otimizassem espaços. A palavra foi franqueada, não havendo manifestação
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dos presentes, às dez horas e vinte e dois minutos encerra-se a reunião e eu, Tayane Correa,
lavro e assino á presente ATA com os demais presentes:

(Assinado digitalmente em 06/12/2021 09:57 )
ADRIANO MICHEL HELFENSTEIN

COORDENADOR DE CURSO
Matrícula: 2244159

(Assinado digitalmente em 07/12/2021 07:59 )
ALEXANDRE MARCONDYS RIBEIRO

PORTILHO
COORDENADOR DE CURSO

Matrícula: 2286122

(Assinado digitalmente em 02/12/2021 14:52 )
CARINA SANTOS DE ALMEIDA

COORDENADOR DE CURSO
Matrícula: 2096625

(Assinado digitalmente em 02/12/2021 14:52 )
ELISSANDRA BARROS DA SILVA

COORDENADOR DE CURSO
Matrícula: 1732791

(Assinado digitalmente em 09/12/2021 16:12 )
EZIQUIEL DA LUZ SILVA

CHEFE
Matrícula: 2127263

(Assinado digitalmente em 03/12/2021 10:59 )
FABIOLA DO SOCORRO FIGUEIREDO

DOS REIS
COORDENADOR DE CURSO

Matrícula: 2388155

(Assinado digitalmente em 06/12/2021 15:36 )
NAYARA COSTA DE MELO

COORDENADOR DE CURSO
Matrícula: 3135648

(Assinado digitalmente em 06/12/2021 09:45 )
PAULO CEZAR GONÇALVES DA SILVA

COORDENADOR DE CURSO
Matrícula: 1751955

(Assinado digitalmente em 02/12/2021 10:22 )
RAIMUNDO BRAZAO DO ROSARIO

ASSESSOR ESPECIAL
Matrícula: 2001390

(Assinado digitalmente em 14/12/2021 12:29 )
SOLANGE RODRIGUES DA SILVA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 3067002

(Assinado digitalmente em 15/12/2021 08:22 )
TAYANE DOS ANJOS CORREA

CHEFE
Matrícula: 2217408

(Assinado digitalmente em 03/12/2021 10:00 )
TIAGO VIEIRA ARAUJO

DIRETOR
Matrícula: 2117779

(Assinado digitalmente em 03/12/2021 10:54 )
ZAQUEU DOS SANTOS MAIA

COORDENADOR DE CURSO
Matrícula: 2063751
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