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Os membros da Comissão Especial reúnem-se para dar 

andamentos aos trabalhos que irão nortear as 

atividades  na UNIFAP. 

 

 

A Comissão Especial, responsável por estudar um  planejamento de retorno gradual das 

atividades acadêmicas da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), reuniu com os 

membros na última sexta-feira, 6, para definir o método a ser adotado para os trabalhos das 

subcomissões e da própria comissão. Também compôs a pauta o cronograma com prazos, 

no qual irá se estabelecer a data em que a Instituição terá um relatório propositivo, que será 

enviado para apreciação do plenário do Conselho Superior (CONSU). 

Esta é a sexta reunião da comissão. Nos encontros anteriores, os responsáveis definiram os 

membros das subcomissões que compõem a Comissão Especial.  

O grupo é formado por 78 titulares, além dos seus respectivos suplentes. Estes representam 

todos os seguimentos da comunidade acadêmica, de forma que definam, em conjunto, a 

coordenação e funcionamento (subcomissões, metodologia de trabalho e cronograma).  

Participam da reunião representações da PROGRAD, PROPESPG, PROEAC, PROPLAN, PROAD, 

PROGEP, PROCRI, DINT, DEd, DMAD, DCBS, DCET, DFCH, DEaD, docentes, técnicos, discentes, 

representantes dos cursos de Graduação dos Campi Santana, Mazagão, Oiapoque, Marco 

Zero, DCE e SINDUFAP.  

A Comissão foi criada com decisão do Plenário do CONSU, em sua 1ª sessão extraordinária, 

realizada nos dias 29/06 e 06/07/2020. Ainda não há data para o retorno das atividades 

acadêmicas e administrativas presenciais na UNIFAP. O plano de retorno gradual está sendo 

elaborado pela Comissão, em diálogo com os órgãos competentes, e Governos Federal e 

Estadual. 

As decisões da Comissão serão publicadas nos momentos oportunos. 

 

 

http://www.unifap.br/wp-content/uploads/2020/07/portaria_comiss%C3%A3o_especial-1.pdf


 

Assessoria Especial da Reitoria (ASSESP) 

Contato para essa pauta: Aretha Barros  Telefone: (96) 9132-7063 

E-mail: assessoria@unifap.br  

Conheça as Redes Oficiais da UNIFAP: http://www.unifap.br/ 

Facebook  – www.facebook.com/unifapoficial/   | Twitter – twitter.com/unifapoficial 

Instagram –  https://www.instagram.com/unifapoficial/?hl=pt-br| Flickr –
 www.flickr.com/photos/unifap-oficial/   
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