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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
coNsELHo DE ADMINIsTRAÇAo U FÃM IDC anos

Ata da reunião ordinária realizada no dia
03.08.2009, as 9 horas.

CONSELHEIROS PRESENTES: Marcia Perales Mendes Silva (Presidente), Albertino de
Souza Carvalho, João Francisco Beckman Moura, Waltair Vieira Machado, Clynio de Araújo Brandão,
Arminda Rachel Botelho Mourão, Norma Cecília Rodrigues Bustamante, Maria Jacirema F. Gonçalves,
Lucidio Rocha Santos, Eduardo Ossamu Nagao, Maria de Meneses Pereira, Maria Augusta Bessa Rebelo,
Rosimeire de Carvalho Martins, Valdete da Luz Carneiro, Paulo Jacob São Thiago, José Duarte Alecrim,
Francisco Chagas Parente de Araújo Junior, Ronaldo Pontes Ferreira, Sebastião Carlos Cabral, Geider
Simões de Lemos. PAUTA: informes; Discussão e votação das atas das reuniões realizadas nos dias
20.05.2009 e 27.05.2009. Julgamento dos seguintes processos: 1. Proc. 01012009 - PROCOMUN -
Submete ao CONSAD as alterações da Resolução n” 00612005 que disciplina a justificação de faltas de
servidores por motivo de saúde, no âmbito da UFAM. Relator- Conselheiro Clynio de Araújo Brandão. 2.
Proc. 01112009 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - Plano Anual de Capacitação PAC 2009 Relator -
Conselheiro Sebastião Carlos Cabral. 3. Proc. 01212009 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - Regimento do
Biotério. Relator- Conselheiro Eduardo Ossamu Nagao. 4. Proc. 01312009 - COMISSÃO DE DOCENTES
DO IAA - Proposta de Mudança do nome do Instituto de Agncultura e Ambiente para Instituto de
Educação, Agricultura e Ambiente. Relator -› Conselheiro Lucidio Rocha Santos. 5. Proc. 01412009 -
ADMINISTRACAO SUPERIOR - Submete a aprovação do CONSAD a alteração da Resolução n”
0081200? - CONSAD. INFORMES: A Presidente registrou o evento da SBPC nacional sediada na UFAM
com grandiosa repercussão que congregou muitas pessoas na qualidade de estudantes, professores,
pesquisadores, público jovem e a comunidade em geral; contou ainda com a participação das Unidades
Acadêmicas do Interior. superando as expectativas com relação ao evento. Continuando, informou o
horário de ,funcionamento das Prõ-reitorias de Ensino e Graduação e da Pesquisa e Pos-Graduação, cujo
atendimento prosseguirá até as 20 horas para possibilitar o atendimento aos alunos do turno noturno.
Cons. Sebastião Cabral- Parabenizou a Presidente e falou da expectativa dos Tecnicos em Educação de
uma excelente relação de trabalho a se desenvolver entre a Gestora e os tecnicos, com valorização dos
mesmos no processo administrativos e mencionou a necessidade de criação de politicas institucionais.
Cons. Francisco Chagas Parente Jr - Registrou a preocupação com o estacionamento, com os serviços
de telefonia e segurança. Parabenizou a PROPLAN pela presença dos docentes em sala de aula no inicio
do semestre. Cons. Arminda Mourão - Desejou a Reitora uma gestão de sucesso. Cons. Geider -
Parabenizou a nova gestora da UFAM e registrou as mas condições das passarelas do Mini-Campus,
problemas relativo aos fios de alta tensão que oferecem perigos para os transeuntes e sugeriu que os
carros novos adquiridos recentemente sejam revisados nas oficinas Autorizadas, pois outras oficinas
realizam um serviço de péssima qualidade. Cons. Waltair Vieira Machado e Cons. Valdete Luiz
Carneiro - Parabenizaram a Reitora e o Vice-Reitor e se dispõem para o trabalho em conjunto. Cons.
Hedinaldo Narciso Lima - Agradecer: o apoio dos Conselheiros e esclareceu os pontos relativos a
telefonia, limpeza da area onde as tendas da SBPC foram montadas. Quanto ã segurança informou que foi
disponibilizado mais um carro e uma moto que fara a segurança ambiental; ao final do mas de agosto sera
realizado um seminario sobre o tema envolvendo a ASSUA, ADUA, e DCE; também esta sendo estudada a
possibilidade de guarita na entrada dos setores. Cons. Eduardo Nagao - Registrou a formatura da 1a
turma Sateré-Mawa que se realizara no dia 20 deste mas e para a qual estendeu o convite a todos os
presentes. DELIBERAÇOES: Aprovou as atas das reuniões realizadas nos dias 20.05.2009 (por
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unanimidade) e 27.05.2009 (por maioria de votos). 1. Proc. 010/2009 - Retirado de Pauta; 2. Proc.
011/2009 - Aprovou o Plano Anual de Capacitação - PAC 2009 para os servidores Tecnicos
Administrativos em Educação da UFAM (Resolução n° 010/2209); 3. Proc. 012/2009 - Retirado de Pauta;
4. Proc. 013/2009 - Alterou o nome do Instituto de Agricultura e Ambiente para instituto de Educação.
Agricultura e Ambiente (Resolução n°011/2009); 5. Proc. 014/2009 - Suprimiu o Art. 24 e inciso III do Art.
30 da Resolução n” 008/2007 (Consolidada na Resolução n° 009/2009). Nada mais havendo a tratar, a
Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual eu, Ellen Derzi, na qualidade de
Secretária, lavrei a presente Ata, que dato e assino, apos ser aprovada pelos Conselheiros e assinada pela
Presidente. Manaus, 03 de agosto de 2009. -

.Sã
A

M ra/es Men ' a
Presidente


