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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

coNsELHo DE AoMuusrRAçÃo

Ata da reunião ordinária realizada no dia

19.04.2011, às 9 horas.

Conselheiros

presentes:

Márcia

Peraies

Mendes

Silva iPresidente);

Hedinaldo

Narciso Lima,

Valdelário

Farias

Cordeiro,

Aibertino

de Souza Carvalho, Francisco Benedito Gaspar de Meio,

Mariomar de

Sales Lima, Edson de Oliveira, Marcia Eliane Alves de Souza e Mello, Arminda Rachel

Botelho

Mourão,

Norma Cecilia Bustamante,

Sidney Netto, Sônia Maria da

Silva Carvalho, Jamal

Chaar, Maria de Meneses

Pereira, Maria Augusta Bessa Rebelo. Rosimeire de Carvalho Martins, Agno

Serrão Acioli, l-ieider Manuel

da Costa Santos, Milton César Costa Campos, Jefferson da Cruz, Cicero

Augusto Mota Cavalcante, ilton da Silva

Pereira, Geider Simões de Lemos, Adson Silveira de Souza,

Charles Amorim do Vale,

Newton da Silva, Edilson da Costa Aibarado e Francisco Chagas Parente de

Araújo Junior.

Pauta: lnforrnes, Discussão e votação das atas das reuniões dos dias 25.02.2011 e

21.03.2011; Julgamento dos

seguintes processos:

1)

Processos

021/2010; 022/2010; 023/2010;

024/20101; 026/2010 e 027/2010

-

Departamento

de

Linguas

e Literaturas Estrangeiras/ICHL;

Departamento

de Ciências Florestais/FCA; Faculdade de Odontologia e Instituto de Saúde e

Biotecnologia/Coari

-

Doação

e incorporação de bens móveis. Relatora

-

Consa. Norma Rodriguez

Bustamante;

2) Proc. N. 004/2011

-

ICHL

-

Proposta de criação do

Núcleo

de

Estudos Afrobrasileiros e

das relações

etnicorraciais. Relator- Consa.

Heloisa Maria

Braga

Cardoso da Silva; 3)

Proc. N.

020/2010

-

HUGV

-

Regimento interno. Relatora

-

Consa.

Maria

de Meneses Pereira. INFORMES:

Presidente

-

1) A Presidente iniciou

a reunião saudando a todos com votos de boas vindas e

anunciando

a posse do novo diretor eleito do instituto de Saúde e Biotecnologia,

prof.

Helder Manuel

da Costa

Santos, do Coordenador Administrativo, o servidor Osmir Bruno da

Silva e do Coordenador

Acadêmico,

prof. Adriano Pereira Guilherme;

2) Posse do novo Pró-reitor de Assuntos Comunitários o

servidor Francisco Benedito

Gaspar .de Melo e dos diretores de departamentos, as servidores Maria do

Céu Bessa Freire e Adamir de

Melo Amaral. Cons. Francisco Chagas Parente Araújo Junior

-

1)

Solicitou aos

seus pares que formalizassem o envio dos informes mais

detalhados á Secretaria, para

auxiliar

na construção da ata, minimizando

as correções; 2)

Agradeceu

o apoio da Reitoria

quanto

a

viagem

para tomar posse no

evento ANPAE,

no dia 27; 3) Solicitou á PROEG a inserção do curso de

férias na WEB,

no

que foi

atendido

pela Pró-reitora Francisca Coelho

Cavalcante; Consa.

Arminda

Mourão

-

1) informou

que no mês de agosto ocorrerá o 21°. Encontro de Pesquisa e Pós-graduação

em Educaçäo (Qualis A) Norte/Nordeste,

em Manaus; 2) Solicitou aos diretores da Unidades

Acadêmicas a

liberação de salas de aula e de auditórios para comunicação;

3)

O Mestrado

em

Educação

reguiarizou as revistas mas se ressente da falta de recursos

para

publicação;

4) Solicitou a

intervenção da reitoria

para o repasse das parcelas do PEFD que não foram liberadas e que poderá ser

aplicada na edição

das revistas com melhoria do padrão, e, consequentemente, proporcionará acesso

a outros beneficios;

Cons. Geider Simões de Lemos

-

Parabenizou

a Reitora pela escolha do

novo

Pró-reitor

para Assuntos Comunitários

e pela oportunidade concedida aos TAES; Cons. llton da Silva

Pereira

-

1) Parabenizou

a

nova

diretoria do ISB; 2) TAES em estado de greve; 3) TAES em disfunção;

servidores

ocupam funções diferentes exercendo as mesmas tarefas,

porém com percepção

salarial

distinta; 4) SINTESAM solicitou audiência

para discutir pontos de interesse da categoria. Cons. Carlos

Augusto Gomes de Almeida

-

1) desde setembro de 2010 o segmento TAE se mobilizou para definir

a questão salarial; 2) Em

dezembro de 2010 o então Presidente Lula emite a Medida Provisória 520 e o

Decreto-Lei que prorroga

por 10 anos a manutenção dos salários dos servidores

públicos;

3) Decisão

Nacional

~

grande paralisação no dia 14 de abril do ano em

curso,

momento

em

que

solicitou

à

Reitora

a

participação espontânea dos TAES, pois em outras

ocasião,

na Faculdade de

Tecnologia,

funcionários

tiverem seus pontos cortados por iniciativa

do

secretário da Unidade.

4)

Dia

25

Data

da

Assembléia Geral onde discutirão

pontos

como as condições de trabalho da Faculdade de Medicina;
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postura anti-democrática e anti-etica e proposta para construir comissão para avaliar a situação geral.

Cons. Edilson Albarado

-

1) Agradeceu à reitoria que se fez presente ao ICSEZ e com as explicações

e dialogo a comunidade

passou a conhecer melhor o trabalho que vem

sendo desenvolvido pela

Administração

Superior. Consa. Sônia Maria da Silva Carvalho

-

1) informou que o curso de Ciências

Biológicas recebeu nota 4 na avaliação do MEC e que os esforços prosseguem na expectativa de

atingir a

nota 5; 2) Agradeceu ã Prefeitura do Campus a construção das passarelas que contribuiram

na melhoria da segurança no setor sul; 3) Agradeceu à PROEG na pessoa da professora Tereza

Cristina

dos

Santos Barbosa e toda a sua equipe pela estrutura oferecida ao MEC; Cons. Jefferson

da

Cruz

-

1) Agradeceu à Reitoria e aos PrÓ-reitores a presença e participação durante o periodo tenso e

rico de debates que enfrentaram. Os

setores

do ICSEZ apresentaram o funcionamento da unidade,

tendo sido positivo

o movimento desencadeado que deu origem a um documento resposta da Reitoria

enviado

ao MEC, apresentando os problemas de infraestrutura; 2) Agradeceu ao prof. Adilson Hara

pela contribuição

referente a parte acadêmica. DELIBERAÇÕES: 1) Proc. 021,022,023,024,026

e

027/2010

-

I) Autorizou

o aceite dos bens móveis, oriundos do Programa de Atividades Curriculares

de

Extensão (PACE)

para incorporação ao patrimônio da Fundação Universidade do Amazonas/FUA e Il)

-

incorporou, diretamente, ao patrimônio da Fundação Universidade

do

Amazonas as aquisições

provenientes

dos

Programas

de Atividades Curriculares de Extensão (PACE); (Res. 006/2011); Proc.

004/2011

-

retirado de pauta pela ausência justificada da Relatora; No decorrer da apreciação do

processo que versa sobre o

Regimento do HUGV, a reunião foi suspensa, pelo adiantado da hora,

reiniciou

no dia 20.04, culminando com a aprovação do regimento. Proc. 020/2010

-

Aprovou o

Regimento

interno do Hospital Getúlio

Vargas, na forma

da

Resolução

n. 005/2011,

fruto

de

grandes

discussões que contribuiu para

o

refinamento

do

projeto

apresentado

inciaimente.

Ao

final,

a

Presidente agradeceu

a expressiva participação dos Conselheiros na construção deste instrumento que

apresenta novas caracteristicas e disse que aquele se constituía em um momento histórico. Nada mais

havendo

a tratar, a Presidente encerrou a reunião agradecendo a todos os presentes pela exaustiva

contribuição e encerrou a reunião, da qual lavrei a presente ata, que dato e assino, após a aprovação

dos Conselheiros e a assinatura

da Presidente. Manaus, 2
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