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. f* ,¡¡: Ministério da Educação
z Universidade Federal do Amazonas

Ata da reunião ordinária realizada dia
09.05.2012, às 8h30.

CONSELHEIROS PRESENTES: Márcia Perales Mendes Silva (Presidente), Hedinaldo
Narciso Lima, Valdelãrio F. Cordeiro, Francisco Benedito Gaspar de Melo, Nair Chase da Silva, José de
Castro Correia, Ciynio de Araújo Brandão, Nelson Matos de Noronha, Arminda Rachel Botelho Mourão,
Norma Cecilia Rodriguez Bustamante, Mariomar de Sales Lima, Lucídio Rocha Santos, Sônia Maria da
Silva Carvalho, Jamal da Silva Chaar, Cynthia Tereza Corrêa da Silva, Nikeila Chacon de Oliveira
Conde, Iolete Ribeiro da Silva, Agno Nonato Serrão Acioli, Helder Manuel da Costa Santos, Milton
Cesar Costa Campos, Antônio Heriberto Catalão Júnior, Fábio Medeiros Ferreira, Newton da Silva,
Francisco Chagas Parente de Araújo Júnior, Charles Antonio Amorim Vale, Adson Silveira de Souza.
Geider Simões Lemos e Ruiter Braga Caldas. PAUTA: informes; Discussão e votação da ata da
reunião realizada no dia 15.03.2012; Julgamento dos seguintes processos: 1. Proc. 029/2011 - DRH -
Solicita alteração na Resolução n° 021/2010 - CONSAD, referente ao Estágio Probatório dos TAES.
Relator - Conselheiro Jamal da Silva Chaar; 2. Proc. 002/2012 - CEU-AM - Estatuto da Casa do
Estudante Universitário do Amazonas. Relator- Conselheiro Lucídio Rocha Santos; 3. Proc. 005/2012
- ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - Submete á apreciação do CONSAD o Programa de Avaliação de
Desempenho dos TAE's, a minuta de Resolução e a cartilha de orientação sobre o assunto. Relator-
Conselheiro Antônio Heriberto Catalão Júnior; 4. Proc. 007/2012 - PROEXTI - Solicita mudança da
nomenclatura da Diretoria de Interiorização (Dl) para Diretoria de Articulação e Planejamento de
Extensão (DARPEX). Relator - Conselheiro Ruiter Braga Caldas; 5. Proc. 008/2012 -
PROCOMUN/DRH - Plano Anual de Capacitação - 2012. Relatora - Conselheira Arminda Rachel
Botelho Mourão; 6. Proc. 009/2012 - UNISOL -Submete à aprovação do CONSAD a indicação de
nomes de professores para compor o Conselho Curador da UNISOL. Relatora - Conselheira Nair
Chase da Silva; 7. Proc. 010/2012 - ADM. SUPERIOR - Devolução de 9 (nove) salas no Edificio
Ajuricaba à Prefeitura Municipal de Manaus. Relator - Conselheiro José de Castro Correia; 8. Proc.
011/2012 - ICHL - Nome do novo Pavilhão do ICHL “Mário Ypiranga Monteiro". Relator - Conselheiro
Ciynio de Araújo Brandão. INFORMES: Presidente - 1) Suspendeu, formalmente, a revalidação de
Mestrado e Doutorado para rever a legislação vigente; 2) 31° Fórum de Reitores, nivel
nacional/intemacional, realizado no periodo compreendido entre 2 e 4 de maio do ano em curso. A
UFAM se tomou referência em razão do recurso alocado para a área extensionista, nos vários
programas existentes; 3) Licitação do HUGV - inicio em dezembro de 2011 com termo de referência e
apoio da Auditoria interna, Tribunal de Contas da União e Prefeitura do Campus Universitário; 4) O
curso de Direito apresentou maior percentual de aprovação no exame da Ordem dos Advogados do
Brasil. Pelo êxito, parabenizou a Faculdade de Direito; 5) Convidou os presentes para participarem do
lançamento do serviço “Sistema de informação do Cidadão/SIC", em cumprimento à Lei N°
1252712011, a se realizar na sexta-feiragdia 11.05.2012, às 18h, no hall de entrada do Centro
Administrativo. Servidor Sebastião Carlos Cabral - 1) Anunciou a posse dos novos membros da
Comissão de Supervisão Interna/CIS no dia 30.04.2012; Servidor Carlos Augusto Gomes de
Almeida - 1) FASUBRA aprovou mobilização do servidores federais, com data prevista para 09 e
10.05.12 para paralisação dos serviços e ato na entrada do Campus. distribuindo panfletos com a
possibilidade de indicação de greve. Cons. Francisco Chagas Parente de Araújo Júnior - 1)
Solicitou a abertura de nova turma de curso de graduação aos servidores TAEs, cujo documento foi
entregue ao Vice-Reitor; 2) Iluminação da área extema da FACED (estacionamento); 3) O Servidor
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Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas

Enéas do PARFOR solicitou solução para o sinistro ocorrido em seu veiculo automotivo; 4) Solicitou
reorganização do estacionamento da FACED. Consa. Arminda Rachel Botelho Mourão - 1) Solicitou
à Magnifi caReitora discutir a resolução do Estágio Probatório e os cursos obrigatórios que devem ser
atendidos pela FACED, por força da resolução; 2) Manifestou preocupação quanto ao serviço de
manutenção dos aparelhos de ar condicionado, pois os documentos chegam para atestar sem os
serviços serem realizados, fato já comunicado ao Prefeito do Campus; 3) Problemas sérios com a ida e
vinda de carros em contra-mão. na área destinada ao estacionamento. Por essa razão pede que seja
feito o redimensionamento e organização da área, para evitar acidentes graves; 4) Processo de eleição
de diretores e reitores estão postos baseados na lei que detennina os percentuais de votos em 70%
para os docentes, 15% para TAEs e 15% para os alunos, porém a UFAM na escolha dos dirigentes não
fez nada ilegalmente quando remeteu ao CONSUNI a escolha final que detém a proporcionalidade.
Cons. Agno Serrão Acioli - 1) Abertura de licitação para o INC com escolha de uma empresa que até
agora não se apresentou, por esse motivo solicitou auxilio da Administração Superior para a solução do
problema; 2) A região do Alto Solimões passa pela cheia das águas do rios e um terço da população foi
atingida, tendo como uma das consequencias a intensificação do surto de malária na vazante. Assim,
solicitou o envio de ajuda de profissionais da saúde para cooperar com a população; 3) No dia
03.05.2012, os professores Valdete da Luz Cameiro, Agno Senão Acioli e a Reiiora receberam o titulo
de cidadão Benjaminense, pela Cámara Municipal, assim como todos os servidores do lNC foram
agraciados pelos serviços prestados por meio de Moção. Consa. Sônia Maria da Silva Carvalho - 1)
Registrou a realização de reunião no IPAAM, com a Carta dos novos governadores da Amazônia
Regional e participação da UFAM. O Fechamento da carta se dará no Hotel Tropical. Cons. Geíder
Simões de Lemos - 1) Empresa que presta serviços de manutenção dos ar condicionados deixa a
desejar quanto à qualidade; 2) Parabenizou a gestão do prefeito do Campus pois acolheu sua denúncia
de que carros particulares estavam sendo lavados preterindo os da instituição, tendo sido atendido em
sua reivindicação; 3) Fios de alta tensão expostos expondo os transeuntes a riscos; 4) Pediu o
cumprimento da resolução que atribui ao CAIS o nome da médica Sônia Guedes. Cons. Charles
Amorim do Vale - 1) Processo de auditoria CEUflCU na Reitoria e no HUGV fez com que os dois
colegas do quadro SIAFI, fossem excluídos por serem da Fundação UNISOL. O quadro de RH está
bastante resumido e pede atenção especial sobre o assunto. Servidor Ronaldo Pontes Ferreira - 1)
Discussão interna sobre a terceirização dos serviços; 2) Estacionamento do HUGV é um problema
grave gerando muitas e recolhimento de veiculos por guinchos. Deve ser discutido o problema antes da
conclusão da obra do novo hospital; 3) Necessidade de publicação das licenças ambientais. Consa.
Arminda Rachel Botelho Mourão '- Alertou para a cilada que é a transformação do HUGV em
Unidade Gestora. Discente Marcos da Faculdade de Direito - 1) Denunciou a depredação e roubo
de livros da biblioteca por alunos; 2) Aulas aos sábados sem energia e dificuldades no estacionamento
da FD e da Reitoria. Cons. Antônio Heriberto Catalão Júnior - 1) Encerramento das avaliações dos
cursos pelo MEC onde aproveitou para agradecer a presença da Profa. Rosana Cristina Pereira
Parente pelo suporte dado pela Reitora, PrÓ-reitores e demais servidores; 2) Expressivo salto obtido no
PIBIC com o total de 45 projetos; 3) PIBEX triplicado apresentou 24 projetos. Agradeceu à UFAM e à
Administração Superior. Cons. Hedinaldo Narciso Lima - 1) Esclareceu que nenhum TAC foi
assinado por essa gestão e que todas as obras possuem licença ambiental; 2) Esclareceu, ainda, que o
estacionamento da FACED terá um acréscimo de 10% das vagas e que há um estudo para melhorá-Io;
3) informou também que o estacionamento da FT já está com a reforma em andamento. Cons. José
de Castro Correia - 1) No próximo periodo o prédio destinado as aulas deverá estar com as carteiras
em número total e atualmente, apesar do déficit, já está em uso; 2) O curso de arquitetura abrigou o
evento “SOS cidade" contando com docentes da América do Sul e discentes estrangeiros para troca de
experiências. Foram elaborados 10 (dez) projetos urbanisticos para a cidade de Manaus; 3)
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Homenageou o professor Boneti pelo trabalho desenvolvido e agradeceu à Reitora e a todos que se
envolveram no evento citado, especialmente os alunos do curso de Arquitetura. Cons. Lucidio Rocha
Santos - Registrou sua posição quanto à realização de grandes eventos, pois urge pensar na
construção de uma arena multiuso para abrigar, com qualidade, os eventos. DELIBERAÇÕES: Ata da
reunião realizada no dia 15.03.2012, aprovada por maioria de votos. 1. Proc. 029/2011 - Constituiu
comissão com os membros nominados, para no prazo de 30 dias apresentarem subsídios que
embasem os assuntos Estágio Probatório e estabilidade do servidor público. quanto ao periodo de
vigência, tema da minuta proposta para alterar a Resolução n° 021/2010 - CONSAD: Prof. Dr. António
Heriberto Catalão Júnior (presidente), Prof. Clynio de Araújo Brandão (membro) e TAE Newton da Silva
(membro), (Resolução n° 014/2012); 2. Proc. 002/2012 - Retirado de pauta. O Cons. Francisco
Chagas Parente de Araújo Júnior - Pediu registro neste Conselho quanto a sua preocupação
referente a ausência da representação discente desta Universidade já que viabilizou uma cópia da
referida proposta de Estatuto ao CAPes (Centro Acadêmico de Pedagogia da FACED) e que informou
e-mails dos discentes do evento realizado pelo Centro Acadêmico do ICHL do Serviço Social sobre a
pauta desta reunião e da relevância do assunto aos usuários do CEU/UFAM. 3. Proc. 005/2012 -
Concedeu pedido de vista ao Cons. Charles Amorim do Vaie; 4. Proc. 007/2012 - Alterou o nome do
Departamento de Articulação e Planejamento/DARF para Departamento de Articulação e Planejamento
de Extensão - DARPEX, (Resolução n° 011/2012); 5. Proc. 008/2012 e Proc. 009/2012 - Retirados de
pauta; 7. Proc. 010/2012 - Devolveu à Prefeitura Municipal de Manaus 09 salas no Edificio Ajuricaba
localizado na Praça Adalberto Vale, n” 40, Centro, (Resolução n° 013/2012); 8. Proc. 011/2012 -
Denominou o Pavilhão n° 10 do ICHL de Pavilhão “Professor Mário Ipiranga Monteiro", (Resolução n°
012/2012). Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a
reunião, da qual eu, Ellen Derzi, na qualidade de secretaria, 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, 09 de maio de 2012.

MárcšäsMen
Presidente
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