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Ata da reunião ordinária realizada no dia
16.09.2010, as 9 horas.

CONSELHEIROS PRESENTES: Marcia Perales Mendes Silva (Presidente), Hedinaldo
Narciso Lima, Valdelãrio Farias Cordeiro, Joäo Francisco Beckman Moura, Raimundo Pereira de
Vasconcelos, Clynio de Araújo Brandão, Nelson Matos de Noronha, Ana Oliveira Castro dos Santos,
Norma Cecilia Rodriguez Bustamante. Lucidio Rocha Santos, Sonia Maria da Silva Carvalho, Jamal da
Silva Chaar, Dirceu Benedicto Ferreira, Maria de Meneses Pereira, Maria Augusta Bessa Rebelo,
Rosimeire de Carvalho Martins, Paulo Jacob São Thiago, Jose Duarte Alecrim, Jefferson da Cruz,
Cicero Augusto Mota Cavalcante, Sebastião Carlos Cabral, Geider Simões Lemos, Ronaldo Pontes
Ferreira e Flávio Pereira Garcia dos Santos. AUSÊNCIAS JUSTlFlCADAS: Francisco Chagas Parente
de Araújo Junior e Valcemir da Rocha Costa. Pauta: Informes; Discussão e votação da ata da reunião
realizada no dia 29.07.2010; Julgamento dos seguintes processos: 1. Proc. 012/2009 -
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - Regimento do Biotério. Relatora - Conselheira Sônia Maria da Silva
Carvalho. 2. Proc. 014/2010-COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA -
Remanejamento de vaga para outra area de conhecimento. Relator - Conselheiro Jose Duarte Alecrim.
3. Proc. 015/2010 - DIREÇÃO DO CAUA - Regimento do CAUA. Relator- Conselheiro Jefferson da
Cruz. 4. Proc. 018/2010 - PROPESP - Proposta de alterações na Resolução n° 023/2007 - CONSAD.
que estabeleceu normas financeiras e administrativas para o funcionamento dos cursos de Pos-
graduação Lato sensu - Especialização. Relatora - Conselheira Maria Augusta Bessa Rebelo. EXTRA-
PAUTA: Proc. 019/2010 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - Criação da Ouvidoria na UFAM.
INFORMES: Presidente 1) Avaliação do Hospital D. Francisca Mendes para recredenciamento como
instituição de ensino, pelos consultores do MEC. O encerramento desse processo ocorreu com a
presença do Secretário de Saude e dos alunos dos Cursos de Enfermagem, Nutrição e Biotecnologia,
oriundos do Instituto de Saúde e Biotecnologia/Coari, 2) Os alunos das Faculdades de Psicologia.
Educação Fisica e Fisioterapia, Odontologia e Ciências Farmacêuticas se reuniram na Reitoria para
discutirem outras estrategias e ações de pesquisa, envolvendo suas Unidades Acadêmicas. 3)
Programa Amazónia 2020 do Banco Santander - Esse programa sera iniciado na Amazônia, com
prémios empreendedorismo e inúmeras bolsas de pesquisa e de ensino que beneficiará um número
significativo de alunos. Esse programa envolve todas as Universidades e terã inicio em 2011, com final
para o ano de 2020. A UFAM participará com contrapartida zero. 4) informou sobre sua viagem ãÁfrica
do Sul cuja finalidade e participar na Missão Educaçäo e Serviços. Assumira a Reitoria o Vice-Reitor.
Cons. Paulo São Thiago ~ Solicitou a palavra para despedir-se do CONSAD, vez que esta seria a sua
última participação como Diretor do ISB. Em sua fala informou que as inscrições para a sucessão da
Diretoria do ISB se encerrou com chapa única, estando agendada para o dia 23/09 uma Sabatina com
os servidores, ern substituição ao tradicional debate. Agradeceu ã administração anterior nas pessoas
do professor Hidembergue Ordozgoith da Frota e Gerson Nakagima e em especial a Administração
atual, representada pela Profa Marcia Perales Mendes Silva e Prof. l-ledinaldo Narciso Lima, pela
paciência, pelos esforços despendidos e pela competência dos atuais gestores. Cons. Geider Lemos.
Parabenizou a PROCOMUN pelo excelente trabalho realizado concernente a oferta de cursos de
capacitação. Cons. Clynio Brandão 1) Parabenizou a UFAM por alojar em seus quadros professores
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da estirpe do Cons. Paulo São Thiago, registrando os desafios por ele enfrentados. 2) Solicitou A
Administração Superior a recuperação do antigo prédio da Faculdade de Direito, tornando-o habitávei.
A “velha jaqueira" abriga serviços significativos à sociedade e encerra valor inestimável a todos que aii
ofereceram parte de suas vidas. Cons. Maria Fuigência Bandeira - informou que os cursos de pós-
graduação em Desenvolvimento Regional/PES, Ciência da Saúde/FM, e Controladoria/PES, foram
descredenciados pelo MEC. Cons. Jamai Chaar - informou que a Diretoria do ICE foi transferida para
o setor norte da UFAM e agradeceu a Reitoria pela conclusão das obras. Manifestou preocupação com
os outros cursos que ainda estäo no setor sul e pela construção do Auditório e Centro de Convivência.
Outra preocupação registrada diz respeito á distribuição de vagas dos cursos REUNI, pois foi
necessário realizar credenciamento de novos professores em virtude do número de vagas insuficientes.
Finalizando parabenizou o prof. Paulo São Thiago. Cons. Nelson Noronha - Registrou
agradecimentos a Reitoria pelo apoio nos trabalhos de reparação da rede elétrica e pelas substituições
dos aparelhos condicionadores de ar. ConsJefferson da Cruz - Agradeceu a visita da Reitoria ao
iCSEZ com registro positivo dos encontros com os servidores e discentes e também parabenizou o
prof. Paulo São Thiago. Cons. Hedinaldo Narciso Lima - 1) Registrou a visita realizada ao ICSEZ e
destacou a proposta dos TAEs pela organização. 2) Parabenizou o prof. Paulo São Thiago pela
renúncia. trabalho e abnegação e estendeu ao Prof. Alecrim e demais diretores das Unidades
Acadêmicas do interior o reconhecimento pelos trabalhos realizados. Em seguida a Presidente se
pronunciou dizendo que assumir a gestão em uma Unidade Académica não e tarefa simples e em
Unidades do interior, cuja complexidade e desafiadora por se tratar de iniciativa nova, num modelo
diferente e por isso considerou a presença do prof. Paulo no interior como exemplo de vida, abnegação
e responsabilidade. Prosseguindo, destacou que hoje Coari tem uma estrutura excepcional constituida
e acompanhada passo a passo, registrando os problemas de fixação de pessoal no interior do Estado.
Reconheceu os desafios e obstáculos enfrentados e hoje o Conselheiro Paulo São Thiago recebe o
reconhecimento de seus pares. Finalizou agradecendo a contribuição ofertada expressando o seu
reconhecimento. Ao termino dessas considerações a Presidente registrou, ainda, a sua ida a
Manacapuru, onde esteve com o Prefeito do Municipio e com varios alunos, cuja expectativa era de
que a UFAM pudesse oferecer seus cursos para atender a demanda local, porem, face as limitações da
instituição não foi possivel atender esse pleito. Apesar da resposta negativa da UFAM, registrou que
outras ações podem ser desenvolvidas em parceria com a Prefeitura do municipio. Prosseguindo,
informou que esteve em São Gabriel da Cachoeira onde se reuniu com o Prefeito, IFAM e Secretaria
de Educaçao. \/isitou a area da UFAM onde sera construido o Centro Universitario Indigena.
Concluindo, enfatizou que a demanda nesses espaços e grande pela presença da UFAM, apesar de
nem sempre ser possivel implantar uma unidade académica, o que não inviabiliza que outros serviços
sejam oferecidos. Cons. Dirceu Ferreira - informou que os cabos que passam pela Faculdade de
Odontologia e Faculdade de Medicina foram ruidos pelos ratos causando prejuizos na bomba dágua,
telefone, etc. DELIBERAÇÕES: Aprovou, por maioria de votos, a ata da reunião do dia 29.07.2010; 1.
Proc. 012/2009 - Aprovou o Regimento do Biotério (Resolução n° 016/2010); 2. Proc. 014/2010 -

Retirado de pauta; 3. Proc. 015/2010 - Retirado de pauta; 4. Proc. 018/2010 - Concedeu vista ao
processo ao Conselheiro Nelson Matos de Noronha. 5. Proc. 019/2010 - Criou a Ouvidoria, como
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Órgão vinculado diretamente a Reitoria, na estrutura administrativa da UFAM (Resolução n° 015/2010),
a ser implantada no prazo máximo de cento e vinte dias. Nada mais havendo a tratar a Presidente
encerrou a reuniao, da quai lavrei a presente Ata, que dato e assino apos a aprovação dos
Conselheiros e assinatura da Presidente. Manaus, 16 de setembro de 2010.
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