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` Ministério da Educação

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

Ata da reunião ordinária realizada no dia
13.05.2014, às 8h30.

 : Hedinaldo Narciso Lima (Presidente), Lucidio Rocha Santos, Adriano
Fernandes Ferreira. Marina das Graças de Paula Araújo, Danilo de Santana Chui, Jackson Colares da
Silva, Michele Lins Aracaty e Silva, Noeli Neves Toledo, Priscila Trapp Abbes, Ítalo Thiago Silveira
Rocha. Sidilene Aquino de Farias, Leandro Silva Galvão de Carvalho, Elizabeth Nogueira Andrade;
Ellen Regina da C. Paes, Flávia Cohen Carneiro Pontes, Sérgio Socrates Baçal de Oliveira, Charles
Maciel, Jorge Luis de Freitas Lima, Merlotte Fabiano. Odinéia do Socorro Pamplona Freitas, Sandra
Damasceno da Rocha, Elder Leite Barbosa, Ismael da Silva Negreiros e Charles Augusto Barroso de
Moraes. :Rosana Barbosa de Castro Lopes, Luciano Augusto Souza
Rohleder, Cynthia Tereza Corrêa da Silva, Maria do Perpétuo Socorro Rodrigues Chaves. Luiz
Frederico dos Reis Arruda e Alexandre Lopes Miralha. EAUIA: Informes; Discussão e votação da ata
da reunião realizada no dia 08.04.2014; Julgamento dos seguintes processos: 1. Proc.;061l2014 -
MARTIN ALEXANDER QUEIJA SALDANA - Revalídação de diploma (visto temporário). Relator -
Conselheiro Leandro Galvão de Carvalho. Conselheira Marina das Graças de Paula Araújo (com vista);
2. Proc. 067/2014-PROEG - Minuta de Resolução para alterar e consolidar a Resolução n° 007/2008 -
CONSEPE. que regulamenta a revalidação de diploma de graduação, expedidos por instituições
estrangeiras de ensino superior. Relator - Conselheiro Leandro Galvão de Carvalho; 3. Proc. 068/2014
-PROPESP - Proposta de Resolução que disciplina a realização de exame de seleção para ingresso
na Pós-graduação Stricto Sensu. Relatora - Conselheira Cynthia Tereza Corrêa da Silva; 4. Proc.
069/2014 - DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO/AM - Existência do curso de Licenciatura em Letras-
Libras e exclusividade de vagas aos candidatos surdos. Relatora - Conselheira Marina das Graças de
Paula Araújo; 5. Proc. 070/2014 - SARITA GÓES TEIXEIRA - Revalídação de diploma. Relatora -
Conselheira Michele Lins Aracaty e Silva. EXTRA-PAUTA: ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - Submete
ao referendum do CONSEPE a Decisão n° 002/2014, de 25.04.2014. Hedinaldo Narciso
Lima: 1. Viagem da Presidente do CONSEPE, Profa. Marcia Perales Mendes Silva, à Brasilia para
reunião da ANDIFES e no MEC; 2. Entrega do Restaurante Universitário na nova estrutura localizada
no Centro de Convivência, Setor Norte. Consa. Marina das Graças de Paula Araújo: Convidou os
presentes a cerimonia de posse do Professor Sebastião Marcelice Gomes - Diretor eleito da Faculdade
de Direito no dia 16.05.2014, às 16h; Cons. Lucídio Rocha Santos: Realização da acolhida aos
calouros com atividades culturais. Consa. Elizabeth Nogueira Andrade: Realização do V Congresso
Regional Norte de Educação Médica nos dias 30 e 31.05.2014. Cons. Ismael da Silva Negreiros:
“DISCURSO DE DESPEDIDA DO CONSELHEIRO ISMAEL DA SILVA NEGREIROS (CONSEPE-
UFAM). Magnífico Reitor em exercicio Prof. Dr. Hedinaldo Narciso Lima e presidente em exercicio
deste conselho aos senhores conselheiros presentes, comu/rico que esta é minha última participação
neste conselho sendo que concluir o curso de graduação em Antropologia e colo grau no próximo dia
11 de junho de 2014. Gostaria aqui de externar meus agradecimentos a Universidade federal do
Amazonas ~ UFAM pela oportunidade de acrescentar em minha formação acadêmica uma experiência
universitária de gestão democrática na qual todos os seguimentos universitários participam das
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1% Universidade Federal do Amazonas
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

decisões colegiadas dos conselhos superiores. Agradeço também aos discentes da UFAM que com
uma grande expressão de votos me elegeram para representados neste conselho, acreditando e
confiando assim no meu trabalho enquanto representante estudantil. Foram um ano e quatro meses de
idas e vindas do interior rumo a capita/ para representar a classe de discentes, com a certeza que
poderia contribuir nas discussões calorosas que tivennos durante as inúmeras reuniões, aprendi com
vocês nobres conselheiros, conhecimentos que certamente levarei para o resto de minha jornada,
acompanhei de perto o trabalho que se vocês desenvolvem para termos uma Universidade de
Excelência em busca de dias melhores para nossa instituição, espero que este esforço que vocês a
cada dia realizam, em estar em cada reunião continue, pois o barco UFAM precisa continuar
navegando pelo nosso querido Amazonas. Esse tripulante deixa este barco com a missão cumprida e
espera que a viagem continue em busca de novos rumos e de novas conquistas para nossa UFAM.
Ressalto meus agradecimentos a UFAM por ter me acolhido no ano de 2009 em especial ao instituto
de Natureza e Cultura que tanto contribuiu para minha fonnação acadêmica, pois certamente vivi a
universidade passando pelos três pilares que a sustenta ensino, pesquisa e extensão através: da bolsa
pennanência, bolsa trabalho, PlBEX, PAREC, PACE, PlBlC, MONlTORlA, FO/ REPERESENTANTE
DE COLEG/ADO, PRESlDENTE E V/CE DO DCE-lNC e por fim representante discente no CGNSEPE,
tais participações faz juizo a minha trajetória histórica dentro dessa Universidade que tenho tanto
orgulho de dizer que foi na UFAM que passei e vivi um dos mais belos periodos de minha vida e de
minha jornada acadêmica. Por fim um velho texto da tradição ocidental nos ensina que o tempo nunca
é o mesmo e que assim como há um tempo de morrer, há um tempo de dar a luz e assim com há um
tempo de tristezas, há, do mesmo modo, um tempo de alegrias. Mas se o tempo, indiferente, a tudo
consome, não impede que, à distancia, nos voltemos sobre o que se passou, de modo que a narrar e
reter na memória, essa forma precária de imortalidade que é reservada aos humanos, as escolhas, as
ações e os acontecimentos vividos. Sei que a muito ainda o que se fazer para que tenhamos por
completo uma universidade de excelência e torço para que isso algum dia aconteça. Espero que a
UFAM como toda continue investindo sem medir esforços na consolidação dos campis do interior, pois
foi através deste projeto que meu sonho hoje se concretizou e que milhares de sonhos ribeirinhos e
amazônicos estão sendo concretizadas. Mas como não somos senhores do tempo, também não somos
de nossa memória. Ao invês do bem comportado inventário das realizações, são as imagens que,
nesse momento, comparecem, acotoveladas, diante do nosso olhar atônito e emocionado. Esta é a
hora de partir para novas aventuras novos projetos e novos desafios, Sei que muito ainda precisa ser
leito ou ficou por fazer. Começam a se afastar as lembranças, as tarefas, os pensamentos, as
angustias, as alegrias. Algumas experiências, de tão eloquentes, continuarão protegidas pelo silêncio,
mas o desejo de mudança por uma educação de qualidade para nossos amazonidas isso levarei como
lema e valores de minha profissão. Obrigado a toda familia UFAM. lsmael da Silva
NegretrosConse/heiro Discente no CONSEPE/UFAM. Manaus - Amazonas, 13 de Maio de 2014."
 : 1. Proc. 061/2014 - Arquivado por perda de objeto. 2. Proc. 067/2014 -
Regulamentou o processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por instituições
estrangeiras de ensino superior (Resolução n° 016/2014); 3. Proc. 068/2014 - Retirado de pauta; 4.
Proc. 069/2014 - Retirado de pauta; 5. Proc. 010/2014 - Concedeu a revalidação do diploma do curso
de graduação em Bacharel em Comércio, com ênfase em Economia, expedido por estabelecimento
estrangeiro de ensino superior, à Sra. Sarita Goes Teixeira; 6. Proc. 072/2014 - Referendou a Decisão
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n° 002I2014 - GR, de 25.04.2014, que aprovou a alteração da Área de Avaliação de Engenharias III
para Materiais; a alteração da Área Básica de Aproveitamento de Energia para Materiais; a alteração
da Área de Concentração de Recursos Naturais para Materiais: a alteração das Linhas de Pesquisa de
Novos Materiais e Energia para Materiais Metálicos, Materiais Cerâmicos, Materiais Poliméricos e
Energia; a alteração da Nomenclatura do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos da
Amazônia para Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais (Resolução
015/2014). Nada mais havendo a tratar. a Presidente encerrou a reunião. da qual eu, Flávia Nathália
Gondim Rosa, na qualidade de Secretária-Geral dos Conselhos Superiores, lavrei a presente Ata, que
dato e assino, após a aprovação dos Conselheiros e a assinatura da Presidente. Plenário dos
Conselhos Superiores da Universidade Federal do Amazonas “Abraham Moysés Cohen”, em
Manaus, 13 de maio de 2014.

í*\-/
HE-CINALDO NARCISO LIMA
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

FLÁVIA N
a

ONDIM ROSA
SECRETÁRIA

Ata da reunião ordinária do dia 13.05.2014 - Consetho de Ensino, Pesquisa e Extensão 3


