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Ata da reunião ordinária realizada dia
20.05.2013, às 8h30.

CONSELHEIROS PRESENTES: Márcia Perales Mendes Silva (Presidente), l-iedinaldo
Narciso Lima, Mariomar de Sales Lima, Francisco Benedito Gaspar de Melo, Nair Chase da Silva, Jose de
Castro Correia, Marina das Graças de Paula Araújo, Nelson de Matos Noronha, Ana Oliveira Castro dos Santos,
Neliton Marques da Silva, Sylvio Mário Puga Ferreira, Lucidio Rocha Santos, Sonia Maria da Silva Carvalho,
Cicero Augusto Mota Cavalcante, Ruiter Braga Caldas, Dirceu Benedicto Ferreira, Maria de Meneses Pereira,
Nikeila Chacon de Oliveira Conde, Jorge Luis de Freitas Lima, Helder Manuel da Costa, Elrismar Auxiliadora
Gomes Oliveira, Antonio Heriberto Catalão Jr., Odinêia do Socorro Pamplona Freitas, Júlio Roberto Barros da
Silva, lfton da Silva Pereira, Maezia ltatãlia Nunes, Charles Antonio Amorim Vale, Ronaldo Vitoriano Bastos,
Lorena Silva Ciemc-nt e Elitha Raquel Silva de Aimeida. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Arminda Rachel Botelho
ivlourão, loiete Ribeiro da Silva e Sebastião Maroelice Gomes. PAUTA: Informes; Discussão e votação da ata da
reunião realizada no dia 15.03.2013; Julgamento dcs seguintes processos: 1. Proc. 00512012 --
ADMENISTRAÇAO 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 Antonio
Heriberto Catalão Júnior. 2. Proc. 00212012 - CEUEAM - Estatuto da Casa do Estudante Universitário do
Amazonas. Relator- Conselheiro Lucidio Rocha Santos. 3. Proc. 01212012 - CLAUDIA GUERRA MONTEIRO
- Solicita ressarcimento e retirada de registro de anotações e. faltas do Departamento de Metodos e
Tecnicas/FACED. Relator - Conselheiro Neliton Marques da Silva. Com vista ao Conselheiro Sylvio Mário Puga
Ferreira. 4. Proc. 01312012 - MARIA DE NAZARÉ DE LIMA RAMOS - Solicita ressarcimento e retirada de
registro de anotações e faltas do Departamento de Metodos e Tácnicas/FACED. Relator - Conselheiro Neliton
lvlarques da SilvaCom vista ao Conselheiro Sylvio Mário Puga Ferreira. 5. Proc. 02612012 - ALEXANDRE
LOPES MIRALHA - lviudança de carga horária de 20h para 40h. Relatora - Conselheira Nair Chase da Silva. B.
Proc. 00712013 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - Indicação para o cargo de Auditor Chefe da UFAM. 7. Proc.
00912013 - TIM CELULAR S.A - Cessão onerosa de uso de espaço fisico, Relator - Conselheiro Neliton
Marques da Silva. 8. Proc. 01012013 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - Indicação de nomes para o Conselho
Curador da UNISOL. Relator - Conselheiro Sebastião Maroelice Gomes. 9. Proc. 01112013 - IEAA -
Afastamento dos gestores acadêmicos. Relator - Conselheiro Nelson Matos de Noronha. INFORMES:
Presidente - 1. Esciareceu ao egrégio Conselho de Administração acerca da presença de integrantes da
Superintendência Regional da Policia Federal, no dia 7 de maio, no Campus Universitario da UFAM, em ação
relacionada a processos licitatórios do ano de 2008. Ação em razão da qual a Justiça Federal de Primeiro Grau
pediu o afastamento de 03 (três) servidores públicos da Universidade Federal do Amazonas. Em atendimento
aos requerimentos do Poder Judiciário, todas as medidas cabíveis foram tomadas pela Administração Superior,
portando-se comabsoluta transparência, tais como: a) o afastamento dos servidores pelo periodo de 180 dias;
b) bem como a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, no qual constam como integrantes da
Comissão que dará andamento ao processo os Conselheiros Sebastião Maroelice Gomes (na condição de
presidente), Maria de Meneses Pereira e Nair Chase da Silva. Registrou ainda que o afastamento dos servidores
não significa um julgamento prêvio, pois os servidores afastados têm o direito constitucional ao coritraditorio e a
ampla defesa, assim como a Administração Superior tem o dever de proporciona-lhes o gozo de tais institutos. 2.
informou sobre a situação dos restaurantes que foram interditadas, em razão de uma serie de situaçoes
inadequadas averiguadas no momento da perícia. Foram estabelecidos prazos para a adequação, mas caso as
exigências não sejam cumpridas a Administração Superior tomará as medidas cabíveis. Registrou também que
nos relatórios os Restaurantes Universitários foram elogiados, sobretudo acerca da higiene. 3. Registrou o
recebimento de uma equipe de consultores, que avaliaram o PAC/PG sob um enfoque extemo. Entre os
consultores, foi notoria a presença do professor Emídio Cantidio de Oliveira Filho, que tem vasta experiência em
direção de programas da CAPES. Alem da avaiihação foram estabelecidas metas para o proximo triênio do
 `IE5 1



ÊKDOCIHJDWLH-BLLJBJI-l

i-r* P*

P* I'~J

j-II-l .LraU-i

l-i Lfl

I-¡l-'t 'HIGH

I-i DO

I›-\ 1D

hJ D

MMN wrur-fl

h-J P'

INJ Lfl

I\J U1

PU 'HJ

INJ CD

FJ LD

uacuwouwmw-l-äwmr-JCJ

LU U1

37
38
39
40
41
42
43
44

¿_ ,Í
Poder Executivo

'rllr

projeto, tais como: a) a necessidade de não menos de 50% dos cursos de pos-graduação migrarem para o nivel
subsequente; b) criação de 11 (onze) novos programas de doutorado. Foi lembrado, ainda, que essa fora a 3°
visita e coube a Reitoria e a Administração Superior em geral dar todo o apoio necessario aos consultores. 4.
Lembrou da ocorrência do evento The Color Run, no dia 19 de maio de 2013, no Campus Universitario. Foi
constatada a presença de mais de 15 rnil participantes. O objetivo principal de tal evento era, sobremaneira,
atentar a todos acerca da importância da quaiidade de vida, bem como do instituto salutar da solidariedade. O
evento foi exitoso, sem algum registro de incidentes, sendo finalizado com um show no estacionamento do mini»
campus. Parabenizou, assim, os organizadores do evento. Conselheira Marina das Graças de Paula Araújo -
Esclareceu a respeito do principio de incêndio ocorrido na biblioteca da Faculdade de Direito, a centenária
Jaqueira, no dia 13 de maio de 2013. informou ainda que houve perda de cerca de 400 livros no acervo historico
e que a biblioteca esta aberta a uma campanha de doação enganada pelo Centro Acadêmico de Direito - CAD.
Conseiheira Nair Chase da Silva - informou que as aulas ja estão de volta nas dependências da Faculdade de
Enfermagem de Manaus, agradecendo, de toda sorte, as demais faculdades que cederam seus espaços fisicos
no periodo em que a Faculdade de Enfermagem estava em obras. Registrou o falecimento da servidora-TAE
Inocência Arafrjo Bastos, que tinha 37 anos de casa e era um exemplo de servidora. DELIBERAÇÕES -
Aprovou, por maioria de votos, a ata da reunião realizada no dia 15.03.2013; 1. Proc. 00512012 - Retirado de
pauta, após proposta, elaborada pela Servidora Lidismar Reis e pelo Conselheiro llton Pereira, de coloca-Io em
uma reunião extraordinária devido a complexidade do tema em tela. 2. Proc. 00212012 - Retirado de pauta. 3.
Proc. 01212012 e 4. Proc. 01312012 - Retirou as faltas atribuídas as docentes Claudia Guerra Monteiro e lvlaria
de Nazare de Lima Ramos, ambas do Departamento de Métodos e Tecnicas/FACED e instaurou sindicância
com o fito de apurar as incongruências .presentes ao processo, bem as denúncias de assédio moral
apresentadas no CONSAD (Parecer n.° 005120131COllSAD). 5. Proc. 02612012 - Concedeu alteração
temporária do regime de trabalho de 20 (vinte) para (quarenta) horas, ao professor Alexandre Lopes Miralha
(Parecer n.° 00612013fCONSAD). 6. Proc. 00712013 - Retirado de pauta. 7. Proc. 00912013 - l. Negou a cessão
onerosa de uso de espaço adequado e destinado a implantação de uma Estação de Radio Base -› ERB a
empresa TlM CELULAR SA, por falta de amparo legal; ll. Detennirrou que o processo para concessão de direito
real de uso seja via certame licitatório, na modalidade concorrência, nos termos da Lei 8.666/1993, para
instalação de Estação Radio Base -‹ ERB, de telefonia móvel, conforme legislação vigente (Resolução n.”
009120131CONSAD). 8. Proc. 01012013 - Reconduziu os professores Afranio de Amorim Francisco Soares
Filho (FES), Gilberto Nogueira Alves Peixoto (FCA); José Cardoso Neto (lCE); Carlos Alberto Franco (FCA);
Artemis de Araújo Soares (FEFF); como membros do Conselho Curador da Fundação UNISOL (Resolução n.”
008120131CONSAD). 9. Proc. 01112013 - Concedeu vistas ao processo a Conselheira Maria das Graças de
Paula Araújo. 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, apos a aprovação
dos Conselheiros e a assinatura do Presidente. Plenário dos Conselhos Superiores da Universidade Federal do
Amazonas “Abraham Moysês Cohen", em Manaus, 20 de maio de 2013.
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Ata da reunião do dia 20.05.2013 - CUHSAD


