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Universidade Federal do Amazonas

Ata da reunião ordinária realizada no dia
21.05.2013, às 8h30.

CONSELHEIROS PRESENTES: Márcia Perales Mendes Silva, Hedinaldo Narciso Lima,
Nlarina das Graças de Paula Araújo, Nelson Matos de Noronha, José de Castro Correia, Ana Oliveira Castro dos
Santos, Iolete Ribeiro da Silva, Sylvio Mário Puga Ferreira, Lucídio Rocha dos Santos, Sérgio Luis Gianizella,
Dirceu Benedicto Ferreira, Nikeila Chacon de Oliveira Conde, Cicero Augusto Mota Cavalcante, Ruiter Braga
Caldas, Jorge Luis de Freitas, António Heriberto Catalão Júnior, Hélder Manuel da Costa Santos, Elrismar
Auxiliadora Oliveira Gomes, Odinéia do Socorro Pamplona Freitas, Vicente Lucena Jr., Adriano Femandes
Ferreira, Cristiane Bonflm Femandez, Paulo César Araújo Negreiros, Welton Yudi Oda, Edson de Oliveira
Andrade, Maria Ermelinda Filgueiras de Azevedo, Cláudia Andréa Corrêa Garcia Simões, José Luiz Souza Pio,Alexsandro Melo Medeiros, Deniz dos Santos Illota, Ana Cláudia Femandes Nogueira, Alexandre Pirangy de
Souza, José Belizário Neto, Luiz Carlos Carvalho Sena, Celina de Fátima Monte Botelho, Maria Rosalba da
Costa Bilby, Sandro André da Silva Pinto, José Bezerra Maricaua, Frank Queiroz Chaves, Hamilton de Oliveira
Leão, Almir Lima Caggy, Ronalthy Araújo dos Santos, Thiago Santarém Bastos, Sandro Araújo da Costa,
Valdemir Monteiro Cruz e Natanael Gadelha da Silva. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Sebastião Marcelice
Gomes, Arminda Rachel Botelho Mourão, Sónia Maria da Silva Carvalho, Agno Nonato Serrão Acioli, Milton
César Costa Campos, Fábio Medeiros Ferreira, Nazaré Maria de Albuquerque Hayasida, Maria de Meneses
Pereira, Andréa Belém Costa, Raimundo Ribeiro Passos e Crizolda Assis de Araújo. PAUTA: Informes;
Discussão e votação da atas das reuniões realizadas nos dias 22.01.2013, 31.01.2013 e 15.04.2013;
Julgamento dos seguintes processos: 1. Proc. 001/2013 - DPGIPROPESP - Solicita alteração na Resolução
n° 027/2008 que regulamenta a Politica de Capacitação de Docentes e TAEs e ncnnatiza os processos deafastamentos. Relator - Conselheiro José de Castro Correia; 2. Proc. 010/2013 - ADMINISTRAÇÃO
SUPERIOR - Submete ao referendum do CONSUNI a decisão n° 002/2013 (Gabinete da Reitoria) de
28.02.2013, que aprovou a Progressão Vertical para a classe de Professor Associado aos docentes: José de
Castro Correia e outros; 3. Proc. 012/2013 - YOSHIKO SASSAKI - Progressão Vertical para a classe de
Professor Associado; 4. Proc. 013/2013 - MARIA DO SOCORRO DE LUCENA CARDOSO - Progressão
Vertical para a classe de Professor Associado. EXTRAPAUTA: 5. Proc. 014/2013 - FERNANDA LEITE LOBO- Solicita aproveitamento de estudos das disciplinas: Probabilidade e Estatistica - ESTBAS012 e Introdução à
Administração - ESTBAS011. INFORMES: Presidente - 1. Esclareceu ao egrégio Conselho Universitário
acerca da presença de integrantes da Superintendência Regional da Policia Federal, no dia 7 de maio, no
Campus Universitário 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 com absoluta 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 Marcelice
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 prévio, pois os servidores afastados têm o direito
constitucional ao contraditório 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 série de situações 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 GOHSUIÍOIBS, QLIB ãl/ãlifllim O
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PAC/PG sob um enfoque extemo. Entre os consultores, foi notória a presença do professor Emídio Cantidio de
Oliveira Filho, que tem vasta experiência em direção de programas da CAPES. Além da avaliação foram
estabelecidas metas para o próximo triênio do projeto, tais como: a) a necessidade de não menos de 50% dos
cursos de pós-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 à Reitoria e ã Administração Superior em geral
dar todo o apoio necessário aos consultores. 4. Lembrou da ocorrência do evento The Color Run, no dia 19 de
maio de 2013, no Campus Universitário. Foi constatada a presença de mais de 15 mil participantes. O objetivo
principal de tal evento era, sobremaneira, atentar a todos acerca da importância da qualidade 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. lnfonnou ainda que houve
perda de cerca de 400 livros no acervo histórico e que a biblioteca está aberta a uma campanha de doação
angariada pelo Centro Acadêmico de Direito - CAD. Conselheira Nikeila Chacon de Oliveira Conde - 1.
Apresentou a Prof? Cláudia Andréa Corrêa Garcia Simões, que foi eleita como representante docente da
Faculdade de Odontologia no Conselho Universitário. 2. Exarou insatisfação face á matéria publicada no jomal
da ADUA, intitulada “Comissão critica relatoria”, que, segundo a referida Conselheira, apontava subjetivismo e
não aprofundamento temático no relato feito; assim, delineou alguns aspectos que não foram citados na mesma
matéria, tais como: o relato cuidadoso e criterioso realizado; a presença de pedido de vista concedido à
Conselheira Arminda Rachel Botelho Mourão; e que a decisão não foi somente de quem estava relatando, mas
do Colegiado, do CONSUNI. Conselheiro José Belizário Neto - 1. Em resposta à insatisfação exarada pela
Conselheira Nikeila Chacon de Oliveira Conde, consignou que a Diretoria da ADUA fez um controle prévio da
matéria circulada, assim como o faz em face de todas as publicações que saem de seu jomal; e, com base
nesse controle, nessa avaliação, não viu algum desrespeito. 2. Lembrou da Nota de pesar da Diretoria da ADUA
pelo falecimento do professor Edmundo Femandes Dias, que “[...] se destacou como um professor e
pesquisador comprometido com os principios do ANDES-SN, sindicato que ele ajudou a criar na perspectiva de
uma universidade pública e autônoma, capaz de dialogar com a sociedade”. 3. De 02 (dois) a 19 (dezenove) de
abril ocorreu uma consulta ás comunidades universitárias acerca das privatizações dos Hospitais Universitários;
e o resultado foi que 96% votaram contra. Conselheiro Sandro André da Silva Pinto - 1. Registrou problemas
com o portal do aluno, principalmente quanto á matricula. 2. Convidou todos a participarem da recepção que o
Curso de Contabilidade faria a seus calouros. Conselheiro Hamilton de Oliveira Andrade - 1. Pediu
esclarecimentos acerca da operação 'Martelo' da Policia Federal, realizada no dia 08 de maio de 2013 no Centro
Administrativo da UFAM. 2. Solicitou, à Presidente do Conselho, que se convoque uma reunião extraordinária
para. tratar de assuntos referentes à APA-UFAM. 3. Questionou a respeito da realização de evento particular
(The Color Run) nas dependências da Universidade, que é pública. 4. Rogou por explicações acerca de
matérias, veiculadas em jomais da cidade, que versavam sobre diárias pagas a servidores da UFAM. 5. E, por
lim, exarou descontentamento em relação a indícios de irregularidades em cirurgia cardíaca realizada no
Hospital Francisca Mendes. 6. Assim, encaminhou o Ofi cio n.° 021/2013llACi, de 21 de maio de 2013, á
Magnifi ca Reitora, Presidente do Conselho Universitário, relatando os fatos supramencionadas e pedindo
esclarecimentos. Servidora Lidismar Reis - 1. lnterrogou sobre a política de incentivo á qualificação do
servidor TAE. 2. Pediu esclarecimentos acerca do andamento processual da flexibilização de carga horária
(õhldia) dos servidores da UFAM. 3. lndagou acerca do Curso de Mestrado Profissional para servidores. 4.
Parabenizou trabalho realizado pela Comissão Central de Consulta (CCC) da Universidade Federal do
Amazonas, não sÓ neste pleito, bem como nos pleitos anteriores. 5. Lembrou que na eleição para o triênio
2009/2013, pela primeira vez uma técnica e uma discente assumiram a Presidência e a Vice-Presidência do
processo eleitoral. Também fez o registro de que o Regimento Eleitoral foi aquele contruido por um grupo de
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docentes, TAE's e representantes das entidades. Conselheiro Cícero Augusto Mota Cavalcante - Declarou

solidariedade aos servidores que estão sendo acusados e penalizados antes mesmo do deslinde da questão.
Conselheiro Edson de Oliveira Andrade - 1. Extemou que é salutar a operação da Policia Federal, pois traz

transparência; mas é importante que se tenha a exata noção de que se vive num Estado democrático de direito,

no qual vigora o principio basilar do devido processo legal, que tem como um de seus consectários o principio da

presunção de inocência. 2. Parabenizou ainda o grande trabalho realizado pela Comissão Central de Consulta

(CCC) da Universidade Federal do Amazonas, na Eleição para Reitoria; em especial, parabenizou o trabalho

realizado pela Prof? Ana Cristina Belarmino, que presidiu a Comissão. Presidente - Em resposta aos

questionamentos levantados, esclareceu que: 1. A Administração Superior já instaurou o PAD para apurar os

indícios que levaram a PF ao Centro Administrativo. 2. O grande número de passagens e diárias que a UFAM

concede aos seus servidores e alunos é um motivo de muito orgulho universitário, pois somente após anos de

trabalho a Universidade conseguiu ter a participação na quantidade de projetos que tem hoje, que vão desde a

implementação do PARFOR e PSC integral no interior até a participação em eventos intemacionais.

DELIBERACÕES: 1. Proc. 001/2013. Deferiu o pedido de vista, arguido pelo Conselheiro José Belizário Neto,

ao processo em tela; 2. Proc. 010/2013. Referendou a Decisão n.° 002/2013/GR/UFAM, de 28 de fevereiro de

2013, que aprovou a Progressão Vertical para a classe de Professor Associado aos seguintes docentes: José de

Castro Correia, lla Maria de Aguiar Oliveira, Paulo Rogério da Costa Couceiro e Atlas Augusto Bacellar

(Resolução n.° 013/2013/CONSUNI/UFAM); 3. Proc. 012/2013 e 4. Proc. 01312013. Aprovou a Progressão

Vertical para a classe de Professor Associado, nivel l, às docentes: Yoshiko Sassaki e Maria do Socomo de

Lucena Cardoso (Resolução n.° 014/2013/CONSUNIIUFAM); 5. Proc. 01412013. Deferiu o pedido de vista,

arguido pelo Conselheiro Edson de Oliveira Andrade, ao processo em tela. Nada mais havendo a tratar, a

Presidente encerrou a reunião, da qual lavrei a presente Ata, que dato e assino após a aprovação dos

conselheiros e assinatura da Presidente. Plenário dos Conselhos Superiores da UFAM “Abraham Moysés

Cohen", em Manaus, 21 de maio de 2013.

`\\ `p

Márcríšgrales Mend
Presidente
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