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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

ATA DE REUNIÃO Nº 153 / 2021 - SECCAMP (11.02.09.04.06)

Nº do Protocolo: 23125.029589/2021-28
Macapá-AP, 10 de Dezembro de 2021

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA COM OS MEMBROS DO CONSELHO
DO CAMPUS BINACIONAL DE OIAPOQUE NO DIA 30/11/2021.

No dia trinta do mês de novembro 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, presidente do Conselho do Campus substituto, e os
conselheiros titulares Adriano Michel Helfenstein, Alexandre Luís Rauber, Alexandre
Marcondys Ribeiro Portilho, Carina Santos de Almeida, Fabíola do Socorro Figueiredo dos
Reis, Inana Fauro de Araújo, Paulo Cesar Gonçalves da Silva, Raiane Albuquerque, Solange
Rodrigues da Silva, Zaqueu dos Santos Maia, 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 seis de novembro do presente ano com os seguintes pontos de pauta: e
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: Deliberação sobre o
projeto arquitetônico do bloco C (CAMPUS OIAPOQUE); Apresentação do relatório da
Comissão de Infraestrutura. Após certificar que havia quórum para dar início a reunião a
Leitura presidente Tiago Vieira deu ciência que a reunião será transmitida pelo link:
https://www.youtu.be/QjrQllOXYjo para acompanhamento do público e solicitou que a
secretária Tayane Correa realizasse a leitura da ata da última reunião realizada no dia vinte e
nove do mês de setembro. Após a leitura realizada o presidente Tiago Vieira deu
prosseguimento aos trâmites da reunião e abriu a seção intitulada “período de expediente para
comunicações e registro de fatos ou comentários sobre assuntos de natureza geral”. O
presidente Tiago Vieira comentou sobre a outorga virtual que repercutiu muito bem na cidade
de Oiapoque e também comentou sobre as eleições que ocorreram no campus para direção
geral que foi muito bem-sucedida e informou também sobre a reunião que ocorreu entre
direção geral e prefeito do município onde foi formalizada a solicitação de doação de um
terreno medindo 30x30 no bairro do Infraero para projetos futuros do Campus Oiapoque. O
presidente Tiago Vieira deu ciência da visita do chefe de transporte da instituição no Campus e
comentou que no mês passado reuniu se com os pró-reitores para tratar sobre aquisição de
mais um veículo para o campus, porém foi informado que naquele momento não seria possível
por conta das limitações orçamentárias, mas que paliativamente seria feita a concessão de um
van com capacidade para 18 pessoas para apoio administrativo como também para pesquisa e
extensão que seria entregue até o início do ano de dois mil e vinte dois. O presidente Tiago
Vieira informou também que o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre - DNIT está
em Oiapoque realizando algumas ações e a direção solicitou uma lombada de elevação para
frente do Campus e também dentro das possibilidades o asfaltamento da guia inicial entre a
calçada e a via. O presidente Tiago Vieira informou também que está sendo estaladas 06
câmeras do tipo 360º para que possa ser feito vídeo monitoramento do entorno e da área
interna do Campus Oiapoque. O conselheiro Alexandre Rauber interpelou sobre como está
ocorrendo o atendimento na biblioteca, pois com a questão das aulas remotas há alguns livros
que não tem como acessar ou disponibilizar via online. O presidente Tiago Vieira respondeu
que essa semana foi veiculada o memorando circular que trata sobre um possível retorno
gradativo e explicou que a biblioteca está realizando seus atendimentos via whatapp e/ou e-
mail, o aluno agenda o procedimento necessário e no dia e hora especificado o bolsista faz o
recebimento ou a entrega de livros. Passando para o próximo ponto de pauta ordem do dia;
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Deliberação sobre o projeto arquitetônico do bloco C (CAMPUS OIAPOQUE), o
presidente Tiago Vieira relembrou todos os tramites e certames feitos até aqui para aprovação
do projeto do Bloco C, comentou sobre o plano de necessidades feito para adaptar o projeto
inicial a nossa realidade, discorreu sobre o que havia sido proposto na reunião passada de ser
encaminhada a planta baixa para apreciação e discussão dentro dos colegiados e nesse meio
tempo o presidente Tiago Vieira informou que estava em contato com a Pró-reitoria de
Administração e Reitoria buscando informações se fosse o caso de modificar a estrutura
existente totalmente descartando para que ficasse de acordo com o projeto proposto pelo
conselho, porém explicou que não será possível por conta de que o recurso a ser utilizado para
essa obra é decorrente de emenda parlamentar na qual possui um fluxo orçamentário e prazos
pré-estabelecidos para serem utilizados e o valor deve estar empenhado até o final do exercício
financeiro no caso é no dia trinta e um de dezembro do presente ano. O presidente Tiago Vieira
também informou que e muito complicado essa hipótese de cancelar a fundação existente e
iniciar um novo projeto por conta do valor investido e do tramite processual, e continuou
dizendo que por mais que descidíssimos dessa maneira no momento de se efetivar
possivelmente teríamos alguns entraves principalmente jurídicos, nesse cenário mesmo
sabendo que não é ideal essa estrutura não seria razoável desprezar esse valor já que não temos
nem garantia de novos orçamentos para essa obra. O conselheiro Paulo Cezar Silva
cumprimentou a todos e comentou que está com dúvidas sobre alguns pontos do projeto do
bloco C e indagou sobre a questão do laboratório de informática com capacidade para
cinquenta pessoas no primeiro pavimento ele viria para somar com o laboratório de
informática já existente no Bloco D? As salas de coordenações de curso também estão
contempladas no térreo do projeto do bloco C, as salas que hoje são utilizadas como
coordenações no bloco A o que seria feitas com essas salas? O conselheiro Paulo Cezar Silva
também questionou sobre a sala dos professores que consta no projeto do bloco C, como seria
utilizada a que já existe no bloco D? O presidente Tiago Vieira respondeu que em relação a
salas dos professores existente hoje no bloco D é uma sala de aula adaptada com divisórias
para atender aos professores e também a Divisão de Informática-DINFO que após a conclusão
do bloco D possivelmente voltará a ser sala de aula. Sobre o laboratório de informática o
presidente Tiago Vieira respondeu que no plano de necessidades para o bloco C foi solicitado
um laboratório com capacidade para cinquenta maquinas, porém na disposição atual só seria
possível atender uma média de trinta e cinco máquinas dessa forma teríamos que discutir a
adaptação desses espaços, sobre as coordenações e laboratórios do bloco A na verdade são
corredores, saídas de emergências e salas adaptadas e são necessárias mais algumas reuniões
para que cheguemos à delimitação exata de cada espaço. O conselheiro Paulo Cezar Silva
indagou que o projeto apresentado possui dois pavimentos, mas a estrutura já existente
suportaria mais um pavimento? O presidente Tiago Vieira respondeu que a fundação inicial foi
feita para suportar três pavimentos, porém por motivo de orçamento limitado foi planejado
somente dois pavimentos assim como o bloco B que foi anteriormente pensado para ter dois
pavimentos, mas também por motivo orçamentário não foi possível completar concluindo
assim somente um pavimento. O conselheiro Paulo Cezar Silva comentou então que
analisando a discussão de alguns conselheiros sobre a capacidade do auditório não ser o ideal
para nós hoje propôs que abríssemos mão de alguns outros espaços nesse projeto para
podermos contemplar assim o auditório que venha satisfazer nossas necessidades e esperar
essas emendas complementares para construção de um novo pavimento.com essas estruturas
após. O conselheiro Alexandre Rauber fez um breve histórico da questão dos projetos e obras
dos blocos de nove pavimentos que em dez anos só há um pronto e um pra ser inaugurado e
comentou que no colegiado de Licenciatura em Geografia foi unanime a decisão de executar o
projeto e depois pensar em outro tipo de adaptação, e frisou que sabemos que não é o ideal,
mas sugeriu que pode ser formada uma comissão de trabalho para que possamos pensar uma
forma de adaptarmos esses espaços da melhor maneira possível e citou como exemplo a
sugestão dada pelo docente Eduardo Margarit na reunião de colegiado de volte o que era o
original de onde está à biblioteca hoje volte a ser o auditório e talvez onde está projetado para
ser o auditório seja a biblioteca. O conselheiro Alexandre Marcondys cumprimentou a todos e
parabenizou o servidor Tiago Vieira que está como diretor interino do campus desenvolvendo
com maestria e esforço o seu trabalho estando em meio a processos administrativos
significativos e deixou seu agradecimento e elogios registrados e continuou o seu discurso
dizendo que não há muito para ser discutido sobre o projeto, pois a própria disponibilidade
financeira elas nos impõe a essas restrições e vinhemos tentando adequar a nossas
necessidades porém frisou que não podemos deixar de se indignar com esse passado, de irmos
em uma direção de instituição em que não foi feito adequado empreendimento dos valores ou
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que não tenha sido realizado as devidas responsabilizados e requereu que fosse comunicada a
corregedoria todo esse procedimento, para que se o conselho aprovar esse projeto não deixe de
comunicar que estamos aprovando o projeto com restrições devido ao não cumprimento de
alguma atividade, compromisso, pois devemos começar a nos opor e no que for possível
solicitar que o setor competente faça a devida penalização. O conselheiro Adriano Helfenstein
cumprimentou a todos e comentou que o projeto não agrada ao campus podemos perceber isso
nos momentos de fala nas reuniões e por esse motivo levou a discussão para dentro da reunião
de colegiado de Licenciatura em Geografia visto que de alguma maneira mesmo não atendo a
expectativas e está muito longe de chegar perto disso, e o que chamou sua atenção e foi
reforçado pelos demais membros do colegiado é a questão técnica, é necessário que seja
reforçado a preocupação da instituição de disponibilizar um ambiente mais democrático e
participativo pois mesmo em uma visão técnica ficou claro que esse projeto ficou longe do
ideal quando foi pensado a distribuição dos espaços muito mal planejado de qualquer forma
continuou o conselheiro Adriano Helfenstein a discussão do colegiado chegou ao seguinte
entendimento apesar de todas essas dificuldades e não ser satisfatória a forma na qual foi
pensada indicar que seja mantido da forma que ele está e no futuro redistribuir esses espaços
de uma forma mais adequada para a comunidade acadêmica do campus e frisou a proposta
citada pelo conselheiro Alexandre Rauber dada pelo docente Eduardo Margarit sobre a
utilização do espaço que hoje é a biblioteca para voltar a ser o auditório, não vai atender a
capacidade que queríamos mas tem uma estrutura melhor para ser auditório. O presidente
Tiago Vieira elucida que diante da fala dos conselheiros que se manifestaram fica claro que no
cenário atual não estamos tendo opções de ajustes do projeto a nossa realidade, porém é muito
importante as propostas de adaptações futuras sugeridas e a formação de uma comissão para
planejar e otimizar os espaços que teremos disponíveis. O presidente Tiago Vieira solicitou que
fosse feita a votação para a deliberação a favor ou contra a aprovação do projeto apresentado
para que pudesse ser dado seguimento ao fluxo processual, por unanimidade dos votos a
proposta do projeto arquitetônico do bloco C foi aceita. Passando para o próximo ponto da
Ordem do dia que é a apresentação do relatório da comissão de infraestrutura; o presidente
Tiago Vieira discorreu que a comissão formada pelos membros do conselho tinha por objetivo
elaborar um relatório em que detalharia o que seria necessário de alterações e adaptações para
que pudéssemos voltar ao atendimento presencial e nesse momento o conselheiro Adriano
Helfenstein irá fazer à apresentação desse relatório que já foi encaminhado anexo a
convocação para essa reunião. O conselheiro Adriano Helfenstein iniciou sua fala frisando e
agradecendo pela colaboração importante da comissão para elaboração desse plano que possui
trinta páginas e discorreu sobre o mesmo explicando a necessidade de se construir esse plano
como também colocar em prática contemplando as medidas do protocolo de biossegurança
para que tenhamos o mínimo de estrutura adequada e de segurança para esse retorno gradual
dentro desse período pandêmico. O conselheiro Adriano Helfenstein pontuou os objetivos do
plano, como também os métodos e documentos utilizados para essa elaboração comentou
sobre cada proposta e nesse sentindo solicitaram dentro do plano que seja priorizado as
adequações no bloco A que é a parte do campus que mais exige adequações e concluiu pedindo
que precisassem que esse documento seja respeitado e viabilizado e que como conselho lute
para que não seja relativizado. O conselheiro Alexandre Rauber parabenizou a comissão pelo
relatório pelo conteúdo e pelo detalhamento e questionou como será feito o acompanhamento
dessas sugestões? E frisou que isso deve ser pensado e comentou também sobre a publicação
da portaria nº 1674/2021 que trata sobre o retorno presencial dos servidores com funções
gratificadas e docentes com cargos comissionados e propôs que os espaços que esses
servidores irão ocupar tenha uma “prioridade” na execução do plano. O presidente Tiago
Vieira propôs como encaminhamento está vinculando as coordenações de curso para o
processo e internamente é interessante encaminhar para o núcleo gestor do campus como
também para os fiscais dos contratos de limpeza e vigilância para que tomem ciência e
providências das medidas que está sendo proposta e se disponibilizou a ir pessoalmente a
Macapá e expor essa situação diretamente com a reitoria para tentar sensibilizar da nossa atual
conjuntura diante também de manutenções que estão a mais de dois anos sem serem feitas, as
coordenações de administração não ter espaço para trabalhar, pois o anexo administrativo já foi
entregue entre outras situações que comprometem esse retorno. O presidente Tiago Vieira
solicitou que o conselheiro que tivessem alguma objeção ou fosse contrário ao plano de
adequações apresentando se manifestasse, como não houve manifestação contraria de nenhum
dos presentes o encaminhamento do plano de adequações foi aprovado por comum acordo.
Não tendo mais nada a tratar o presidente Tiago Vieira agradeceu a presença de todos e aos
membros da comissão responsáveis pelo plano de adequações pelo excelente trabalho. A
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palavra foi franqueada, não havendo manifestação dos presentes, às dez horas e quarenta e dois
minutos encerra-se a reunião e eu, Tayane Correa, lavro e assino á presente ATA com os
demais presentes:

(Assinado digitalmente em 10/12/2021 14:33 )
ADRIANO MICHEL HELFENSTEIN

COORDENADOR DE CURSO
Matrícula: 2244159

(Assinado digitalmente em 11/12/2021 10:59 )
ALEXANDRE LUIZ RAUBER

COORDENADOR DE CURSO
Matrícula: 2063438

(Assinado digitalmente em 14/12/2021 09:26 )
ALEXANDRE MARCONDYS RIBEIRO

PORTILHO
COORDENADOR DE CURSO

Matrícula: 2286122

(Assinado digitalmente em 14/12/2021 09:35 )
CARINA SANTOS DE ALMEIDA

COORDENADOR DE CURSO
Matrícula: 2096625

(Assinado digitalmente em 15/12/2021 18:15 )
FABIOLA DO SOCORRO FIGUEIREDO

DOS REIS
COORDENADOR DE CURSO

Matrícula: 2388155

(Assinado digitalmente em 10/12/2021 14:43 )
INANA FAURO DE ARAÚJO

COORDENADOR DE CURSO
Matrícula: 3067137

(Assinado digitalmente em 14/12/2021 15:40 )
PAULO CEZAR GONÇALVES DA SILVA

COORDENADOR DE CURSO
Matrícula: 1751955

(Assinado digitalmente em 13/12/2021 09:39 )
RAIANE ALBUQUERQUE SILVA

COORDENADOR
Matrícula: 3066528

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

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 3067002

(Assinado digitalmente em 16/12/2021 08:16 )
TAYANE DOS ANJOS CORREA

CHEFE
Matrícula: 2217408

(Assinado digitalmente em 10/12/2021 19:43 )
TIAGO VIEIRA ARAUJO

DIRETOR
Matrícula: 2117779

(Assinado digitalmente em 14/12/2021 09:35 )
ZAQUEU DOS SANTOS MAIA

COORDENADOR DE CURSO
Matrícula: 2063751
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