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Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas

\ ,j/ CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da reunião ordinária realizada dia
24.09.2012, às 8h30.

CONSELHEIROS PRESENTES: Márcia Perales Mendes Silva (Presidente), Hedinaldo
Narciso Lima, Valdelãrio F. Cordeiro. Maria Nilba Ferreira Couto, Nair Chase da Silva, Jose de Castro
Correia, Nelson Matos de Noronha, Arminda Rachel Botelho Mourão, Neliton Marques da Silva,
Mariomar de Sales Lima, Lucidio Rocha Santos. Sônia Maria da Silva Carvalho, Ruiler Braga Caldas,
Dirceu Benedicto Ferreira, Maria de Meneses Pereira, Nikeiia Chacon de Oliveira Conde, Iolete Ribeiro
da Silva, Agno Nonato Serrão Acioli, Helder Manuel da Costa Santos, Elrismar Auxiliadora Gomes
Oliveira, Antônio Heriberto Catalão Júnior, Fábio Medeiros Ferreira, Adson Silveira de Souza, Charles
Antonio Amorim Vale, Newton da Silva, Francisco Chagas Parente de Araújo Júnior, Geider Simões
Lemos. PAUTA: Informes; Discussão e votação da ala da reunião realizada no dia 19.07.2012;
Julgamento dos seguintes processos: 1. Proc. 00512012 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - Submete
à 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 Antônio Heriberto Catalão
Júnior; 2. Proc. 02712011 - ICHL - Solicita a cessão definitiva do Pavilhão Rio Uatumã para o ICHL.
Relator - Conselheiro Lucidio Rocha Santos. Com vista à Conselheira Arminda Rachel Botelho
Mourão; 3 Proc. 01212012 - CLAÚDIA GUERRA MONTEIRO - Solicita ressarcimento e retirada de
registro de anotações e faltas do Departamento de Métodos e Técnicas/FACED. Relator- Conselheiro
Neliton Marques da Silva; 4 Proc. 01312012 - MARIA DE NAZARÉ DE LIMA RAMOS - Solicita
ressarcimento e retirada de registro de anotações e faltas do Departamento de Métodos e
Técnicas1FACED. Relator - Conselheiro Neliton Marques da Silva; 5 Proc. 01612012 -
CONDEPIFACED - Indicação do nome do Prof. Abdon Said para Sala de reuniões da FACED/UFAM.
Relator- Conselheiro Neliton Marques da Silva; 6 Proc. 01712012 - COORDENADORIA DA CPPAD -
Indicação de servidora para o cargo de secretária, para homologação no CONSAD; 7 Proc. 01912012 -
FT - Criação de Departamentos Acadêmicos. Relator- Conselheiro Neliton Marques da Silva; 8 Proc.
01512012 - PAULO SÉRGIO MARINHO CRUZ - lnterpõe recurso contra a avaliação feita pela
Comissão de Estágio Probatório. Relatora - Conselheira Arminda Rachel Botelho Mourão. INFORMES:
Presidente - 1) informou que durante o periodo do movimento paredista a reitoria manteve dialogo
permanente com o Comando Unifl cado de Greve; além disso, anicuIou-se com a ANDIFES para
negociações, estabelecendo uma relação parceira; 2) 17.09 reinicio das aulas na Sede e hoje, reinicio
nos campi do interior; 3) A proxima reunião do CONSEPE terá como primeiro ponto de pauta a
aprovação do Calendário Acadêmico com as alterações propostas; 4) TCU - Acórdão n° 2330 sobre o
HUGV e sua construção suspendeu a licitação e em Brasilia teve que prestar explicações sobre alguns
itens que eram considerados como sobre preço. As explicações foram aceitas e o TCU determinou que
o processo fosse arquivado, podendo retomar a licitação. 5) Posse dos 108 novos servidores na capital
e no interior do Estado. Na recepção a PROCOMUN realizou o Seminário de Integração sendo feita
uma avaliação com registro de bons resultados; pelo evento exitoso, parabenizou a PROCOMUN; 6)
Aprovação do PECTEC pelo CONSAD atraves da Resolução 007/2012. A reitoria apoiou os alunos
para apresentação de seus trabalhos em número de 105 (cento e cinco), com recursos da ordem de
R$140.000,00; 7) GEAP - TCU determinou a rescisão do contrato com a referida entidade de planos
de saúde; foi feito um levantamento entre outras instituições que aderiram à GEAP e por essa razão
entrou com recurso pedindo revisão em BSB; 8) PSC - responsavel por 50% da entrada dos alunos,
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vem sofrendo alterações relativas em razão da gratuidade, atingindo um patamar de mais de 60.000
inscritos; 9) Inauguração do Auditório da FES com 400 (quatrocentos) lugares; 10) a partir de 24/09 a
UFAM vai oferecer serviço de jantar á comunidade universitária; 11) A PROTEC completou um ano de
existência e seus dois departamentos tem recebido procura por muitos docentes; 12) Parabenizou e
agradeceu pelo empenho durante a Feira Norte de Estudantes/2012, que contou com a participação de
muitos professores, pró-reitorias, orgãos suplementares. Consa. Arminda Rachel Botelho Mourão -

1) Discussão na FACED sobre a reposição das aulas pós-greve; os professores deverão apresentar
seus planos de reposição de aulas; 2) Discussão sobre o PARFOR - deverà ocorrer uma reunião na
Unidade; 3) Acompanhamento do PNE - as Unidades Públicas farão concurso para diretor de unidade
e a eleição para Reitor como se dará, vez que a politica interna das IFES vai mudar? Cons. Jose de
Castro Correia - 1) Entrega do novo bloco com 84 (oitenta e quatro) salas de aula e a administração;
2) Parabenizou o Comando Local de Greve sobre a forma ágil de como as informações eram
repassadas; Crizolda Assis de Araújo - 1) SINTESAM entrou com mandado de segurança contra o
TCU na questão concernente ao GEAP; 2) Solicitou informações sobre a EBSERH; 3) Comissão no
Ministério da Saúde - serviço civil obrigatório na área da saúde com inclinação favorável do MEC;
Consa. Sônia Maria da Silva Carvalho - O corpo docente e discente, bem como os TAES do ICB
está feliz pelas obras em andamento do Instituto, com previsão de um ano e meio para término. Cons.
Francisco Chagas Parente de Araújo Jr. - Enfatizou que as conquistas alcançadas com o movimento
grevista foram mais significativas qualitativamente do que no aspecto econômico e que a Qualifi caçãoe
Capacitação dos servidores técnicos administrativos passa a ser uma politica agressiva para atingir os
acordos quanto ao Anexo III e Iv do PPCTAE, alvo agora de todas as categorias devido a extensão da
qualiflcação às categorias de A a E. Cons. Dirceu Benedicto Ferreira - 1) Construção na área da
Faculdade de Medicina, sendo destinada ao Centro de Pesquisa em Saúde/CEPES, que albergará as
pesquisas na área da saúde; 2) MEC enviou proposta de expansão de vagas, tendo sido criadas très
comissões com afazeres distintos, ou seja: Comissão de infraestrutura coordenada pelo prof. Gerson
Nakagima; Comissão Pedagógica, coordenada pelo prof. Dirceu Ferreira e uma comissão em Coari,
que se reuniu apenas uma vez, em face da eleição; 3) Registrou as diflculdades com os novos
servidores que só querem trabalhar meio expediente. Cons. Fábio Medeiros Ferrreira - 1) Recepção
de très TAES oriundos do último concurso; 2) Apoio da PCU para a construção do Projeto Básico; 3)
Realizaram a apresentação dos candidatos à Prefeitura. tendo como mediador o Prof. Aloysio
Nogueira; 4) Convidou a todos para a Semana de Ciência e Tecnologia junto com a Universidade
Estadual do Amazonas e o CETAM, em Itacoatiara; Consa. Mariomar de Sales Lima - 1) A FES está
feliz pela inauguração do Auditório na sua Unidade; 2) Realização da Semana da Administração; 3)
Agradeceu o apoio pela reestruturação do Mestrado e publicações; Cons. Neliton Marques da Silva -
1) Agradeceu à Prefeitura do Campus Universitário pela resolução de problemas hidráulicos no setor
sul e hoje iniciou-se o processo de mudança para o Bloco 1; 2) Parabenizou a PROCOMUN pela
iniciativa em ouvir as_Unidades Académicas no que concerne ao RU e lanchonetes; 3) Reunião com o
ICB para deflnir a divisão e compartilhamento dos espaços do novo Bloco/PÓS BlOAGRO a serem
usados pelo lCBlFCA; Cons. Geider Simões de Lemos - 1) Reforma do CAlS - o prédio apresenta
problemas na parte eletrica e solicitou o cumprimento da resolução que selecionou o nome da Prof.
Sônia Guedes para nominar o pavilhão do CAIS; 2) Parabenizou pela substituição dos fios de alta
tensão e, no ensejo falou da Segurança solicitando que os guardas circulem pelo Campus; Cons.
Antonio Heriberto Catalão - 1) Cumprimentou os dois Comandos de Greve; 2) Comemoração dos 5
(cinco) anos do Campus de Parintins, com a inauguração do ginásio poliesportivo que está sendo
Ata da reunião do dia 26.09.2012 - CONSAD 2
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1 Ministério da Educação

Universidade Federal do Amazonas
f/ CONSELHO DE ADMINISTRACAO

finalizado. Cons. Hélder Manoel da Costa Santos - 1) Recepção de 3 (três) TAES; 2) Convidou para
a 9° Semana de Ciência e Tecnologia e para o Simpósio lntemacional de Inovação Socioambiental; 3)
Curso de Medicina - comissão instituída e ja foi traçado programa de trabalho com visita à Coari;
Lidismar Freitas de Farias Reis - 1) Entrou com processo sobre a observância do Decreto
5.825/2006 referente a educação format oferecida por instituições públicas e privadas; 2) A
Universidade Federal da Paraiba tem previsão de orçamento da ordem de R$ 1.343.153,50 na
projeção de capacitação dos servidores (Ensino fundamental à pós-graduação); Ronaldo Vitoriano
Bastos - Solicitou esclarecimentos sobre a vía de acesso, jomada semanal de trinta horas de trabalho.
cotas sociais e GEAP e solicitou abrigo para parada ônibus no setor sul. Consa. Nair Chase da Silva -
1) Retorno das atividades acadêmicas sem dificuldades; 2) alunos beneficiados com a participação em
eventos; 3) Seminário de Enfermagem com docentes premiados; 4) Curso de capacitação; 5)
Agradeceu aos parceiros por cederem salas de aula para a EEM. Consa. Nikeila Chacon de Oliveira
Conde - 1) 12 a 14/09 - Semana Pedagógica da FAO; 2) A Global, empresa de segurança patrimonial
ressarcirá um data-show; Cons. Hedinaldo Narciso Lima ~ 1) Conclusão da instalação da rede
elétrica; 2) Inicio da reforma dos banheiros do setor norte; 3) Mudança do CAIS e retomada do Centro
de Convivência do setor norte; 4) UFAM como melhor instituição depois da Universidade Federal do
Para no ranking de universitários da Folha. Presidente: Em resposta as indagações feitas pela Consa.
Crizolda Assis de Araújo informou que a EBSERH está com a legislação aprovada e foi pauta de várias
reuniões, devendo o tema ser apreciado no CONSUNI. Quanto às vias de acesso, a Prefeitura
Municipal de Manaus perdeu a oportunidade fazer o que foi acordado neste periodo de greve. Sobre as
cotas a implementação seria de 25% faltando à regulamentação para a implementação da Lei.
DELIBERAÇÕES: Ata da reunião realizada no dia 19.07.2012, aprovada por maioria de votos. 1. Proc.
005/2012 - Retirado de pauta; 2. Proc. 027/2011 - Estabeleceu que o 1° Pavimento do Pavilhão Rio
Uatumã permaneça para FACED e que o 2° se destine ao lCHL e deu outras providências (Resolução
020/2012); 3 Proc. 012/2012 e 4 Proc. 013/2012 - Retirados de pauta; 5 Proc. 016/2012 - Alterou a
nomenclatura da Sala de Reuniões da Faculdade de Educação para Sala de Reuniões "Prof. Raimundo
Abdon Said" (Resolução 019/2012); 6 Proc. 017/2012 - Em diligência à Procuradoria Federal; 7 Proc.
019/2012 - Criou os seguintes Departamentos vinculados à FT: a) Departamento de Engenharia Civil;
b) Departamento de Eletrônica e Computação; c) Departamento de Engenharia de Produção; d)
Departamento de Engenharia Mecânica; e) Departamento de Engenharia de Materiais; f) Departamento
de Engenharia de Petroleo e Gás; g) Departamento de Engenharia Quimica e Departamento de
Arquitetura, e deu outras providências (Resolução 018/2012); 8 Proc. 015/2012 - Retirado de pauta.
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, após a
aprovação dos Conselheiros e a assinatura da Presidente. Plenário dos Conselhos Superiores da
Universidade Federal do Amazonas “Abraham Moysés Cohen", em Manaus, 24 de setembro de 2012.
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Secrétária
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