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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
corrsELHo DE ADMINISTRAÇÃO m, n.)

Ata da reunião ordinária, realizada no
dia 05.02.09, às 9 horas.

CONSELHEIROS PRESENTES: Hidembergue Ordozgoith da Frota (Presidente),
Valdelario Farias Cordeiro, Edmilson Bruno da Silveira, Mariomar de Sales Lima, Waltair Vieira
Machado, Clynio de Araújo Brandão, Sergio Augusto Freire de Souza, Antonia Silva de Lima, Maria
Jacirema Ferreira Gonçalves, Lucidio Rocha Santos, Maria Linda Flora Benetton, Alberlino de Souza
Carvalho, Dirceu Benedicto Ferreira, Mana de Meneses Pereira, Maria Augusta Bessa Rebelo, Valdete
da Luz Carneiro, Paulo Jacob São Thiago, Jose Duarte Alecrim, Jefferson da Cruz, Ronaldo Pontes
Ferreira, Francisco Chagas Parente de Araújo Júnior, Walcemir da Rocha Costa e Eliana Azevedo.
Ausência jusüficada: Cons. Flavio Pereira Garcia dos Santos. PAUTA: infomres; Discussão e
votação da ata da reunião realizada no dia 29.12.2008; Julgamento dos seguintes processos: 1. Proc.
0t9I2008 - MÁRCIA JOSANNE DE OLIVEIRA LIRA - Recurso contra decisões do Colegiado do DLLE
e do Diretor do ICHL referente a atribuição de faltas e desaprovação de Planos e Relatórios
institucionais de Trabalho. Relator - Conselheiro Lucidio Rocha Santos. Com vista ao Conselheiro
Alberlino de Souza Carvalho. 2. Proc. 027I2008 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - Distribuição de
vagas de EAD. Relator - Conselheiro Edmilson Bruno da Silveira. 3. Proc. 001I2009 -
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - Resultado final dos trabalhos da Comissão de Estudos da
Reorganização Administrativa das Unidades Acadêmicas da UFAM - Conselheiro Waltair Vieira
Machado. 4. Proc. 002I2009 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - Denominação do Sistema Viário do
Campus Universitario e denominação do proprio CAMPUS. Relator - Conselheiro Clynio de Araújo
Brandão. 5. Proc. 00312009 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - Criação da Central de Incubadora
vinculada à FES. Relator - Conselheiro Edmilson Bruno da Silveira. INFORMES: Presidente - a)
Registrou a intervenção do Ministerio Público Federal quanto a construção da obra do Centro de
Convivência do instituto de Ciências Humanas e Letras e a resolução deste impasse pelo IPAAM em
48 horas; b) Lançamento de 5 (cinco) Editais de Concurso para os 5 (cinco) Campi do interior,
completando-se o quadro de professores com 365 (trezentos e sessenta e cinco) vagas. Cons.
Edmilson* Bruno da Silveira - As Unidades Acadêmicas até o presente momento não haviam
encaminhado o número de vagas destinadas aos cursos. Solicitou o envio de vagas de professores
aposentados, por morte e por exoneração; as Unidades deverão enviar inclusive a indicação da
titulação desejada e da àrea de conhecimento da CAPES e 10 (dez) temas para seleção e regime de
trabalho; Importante observar as vagas existentes para professor Titular para proceder a realização de
concurso. O Presidente passou a palavra ao Professor Marcelice Gomes paa dizer do processo de
alteração da grade curricular do curso de Direito. A presidência elogiou o desempenho do Prof.
Marcelice pelos resultados obtidos nesse processo. Na seqüência, o Professor Marcelice infomrou que
o projeto pedagógico foi trabalhado de rnodo integrado com os discentes. Realizou-se analise criteriosa
da grade curricular para proceder as correções como, inclusão de disciplinas não contempladas,
diminuição do periodo do curso e aumento do número de disciplinas tendo o resultado produzido
excelente repercussão no corpo discente. Cons. Dirceu Benedicto Ferreira - informou que recebeu o
curso de Medicina com problemas e que na avaliação do ENADE esta com classificação muito inferior
ao desejado. Prosseguindo, pediu para fazer a leitura de um documento extraído em uma reunião no
Auditório Dr. Zerbini onde o diretor da FM e seus pares pleitearam a suspensão da eleição do diretor do
HUGV por considerarem a data inoportuna, bem corno também a permanência do atual diretor até o
mês de junho do ano em curso. Prosseguindo, o Cons. Bruno da älveira registrou que todas as
ações de integração entre HUGVIFM da UFAM estão contidas no Plano de Gestão (2013512009), porem
das 31 ações que a então Faculdade de Ciências da Saúde e o HUGV apontaram no Plano de Gestão,
nenhuma dessas ações foi implementada pela falta de compromisso profissional das duas Unidades. O
Presidente também se pronunciou dizendo que jamais assinará um ato administrativo dessa natureza.
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passando por cima da vontade dos funcionários do HUGV e que o hospital não era subordinado á
Faculdade de Medicina e que portanto, não cabia reconhecer aquele documento ora apresentado á
plenária. Ato continuo. O Conselheiro Albertina Carvalho usou da palavra para informar que seu
mandato expirará no dia 15 do mês em curso e que no dia 17 será a solenidade de posse do Prof.
Jamal Chaar como novo Diretor do ICE, convidando a todos a participarem desse evento. Em seguida,
o Presidente agradeceu o desempenho do Prof. Albertino Carvalho, bem como sua marcante
contribuição neste Conselho e nos fóruns onde atuou, imprimindo sua marca, dizendo tambem que o
CONSUNI fez justiça em conceder-lhe a Medalha do Mérito Universitário. DELIBERAÇÕES: Aprovou,
por maioria de votos, a Ata do dia 29.12.2008; 1) Proc. 019/2008 - Aprovou o Parecer do Relator,
favorável á devolução dos autos impetrado pela docente Márcia Josanne de Oliveira Lira ao Conselho
Departamental do lCHL para análise e deliberação do mencionado Órgão, instância cabível para o
recurso; 2) Proc. 027/2008 - Aprovou a distribuição de vagas para Educação a Distância - EAD/UFAM
(Resolução n” 002/2009); 3) Proc. 001/2009 - Concedeu vista ao Processo ao Conselheiro Dirceu
Benedicto Ferreira; 4) Proc. 002/2009 - Denominou de “Campus Universitário Senador Artur Virgilio
Filho” o Campus da Universidade Federal do Amazonas e idenlificou as avenidas que compõem o
Sistema Viário do referido Campus com os nomes de err-Reitores da UFAM, já falecidos (Resolução n”
001/2009). Denominou o bloco da Administração da Faculdade de Direito de Professor Emerito Samuel
Isaac Benchimol. (Resolução n” 005/2009); 5) Proc. 003/2009 -- Criou o Centro de Desenvolvimento
Empresarial e Tecnológico da UFAM, vinculado á FES (Resolução n” 003/2009); 6) Proc. 004/2009 -
Modifi cou a Resolução n” 021/2007 que disciplinou a gratificação por Encargo de curso e concurso
(Resolução n” 004/2009). Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu,
Ellen Derzi, na qualidade de secretária, lavrei a presente Ata, que dato e assino. apos a aprovação dos
Conselheiros e assinatura do Presidente. Plenário Abraham Moyses Cohen / Universidade Federal do
Amazonas. Manaus, 05 de fevereiro de 2009.

Hídemberg rdozgoíth da Frota
Presidente
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