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UNIVERSIDADE FEDERAL D0 AMAZONAS
coNsELHo DE AoMmrsrRAçÃo.` ,z/ j.

UFAM

Ata da reunião ordinária, realizada no
dia 14.12.2010, às 8h30.

CONSELHEIROS PRESENTES: Márcia Perales Mendes Silva (Presidente), Hedinaldo
Narciso Lima, Valdelário Farias Cordeiro, Albertino de Souza Carvalho, João Francisco Beckman
Moura, Heloisa Maria Braga Cardoso da Silva, Nelson Matos de Noronha, Arminda Rachel Botelho
Mourão, Norma Cecilia Rodriguez Bustamante, Hadelândia Milon de Oliveira, Lucidio Rocha Santos,
Sérgio Luis Gianizella, Jamal da Silva Chaar, Dirceu Benedicto Ferreira, Maria de Meneses Pereira,
Maria Augusta Bessa Rebelo, Rosimeire de Carvalho Martins, Agno Nonato Serrão Acioli, Vera Lúcia
Imbiriba Bentes, Milton Cesar Costa Campos, Francisco Chagas Parente de Araújo Júnior, Charles
António Amorim Vale, Newton da Silva, Geider Simões de Lemos, Ilton da Silva Pereira, Edilson da
Costa Albarado e Joäo Bosco Nery de Oliveira. Pauta: Informes; Discussão e votação da ata da
reunião realizada no dia 28.10.2010; Julgamento dos seguintes processos: 1. Proc. 014l`2010 -
COORD. DO CURSO DE ENG. QUÍMICA - Remanejamento de vaga para outra área de
conhecimento. Relatora - Conselheira Mariomar de Sales Lima. 2. Proc. 017/2010 -
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - Regulamentação do Estágio Probatório dos TAEs Relator -
Conselheiro Jamal da Silva Chaar. 3. Proc. 020/2010 - HUGV - Regimento Interno. Relatora -
Conselheira Maria de Meneses Pereira. INFORIVIES: Presidente - a) 1a MIEPEX da UFAM contou
com o apoio das PrÓ-reitorias e diretorias das Unidades Acadêmicas, alcançando sucesso significativo
pela participação da comunidade universitária em geral; b) Visita à Brasilia onde aconteceu a
inauguração dos Campi de Humaitá, Benjamin Constant e Parintins, momento em que os diretores
receberam as placas alusivas ao evento das mãos do Presidente Lula; c) Aula inaugural do DINTER de
Odontologia; d) Recebeu convite do prof. Dirceu Benedicto Ferreira para participar do evento relativo à
comemoração pelo arquivamento do processo da Faculdade de Medicina; e) Visitas permanentes do
MEC para reconhecimento dos cursos com nota 4 (quatro) na primeira avaliação registrando poucas
restrições e algumas recomendações; f) Convidou a todos para a festa de confraternização. Cons.
Nelson Noronha - a) Cumprimentou os novos conselheiros, desejando-lhes sucesso; b) Recebeu a
noticia de que os cursos de Música e Biblioteconomia receberam nota 2 (dois) e o de Comunicação
Social recebeu nota 3 (três); como decorrência do fato recebeu o apoio da PROEG para interpor
recurso. Servidor Sebastião Carlos Cabral- a) Registrou o apoio recebido do ICSEZ por ocasião do
transcurso do PSC; b) Agradeceu a compreensão de seus pares durante o periodo em que esteve
como Conselheiro do CONSAD, onde vivenciou importante aprendizado. Cons* Arminda Rachel
Botelho Mourão - a) Realização de encontro com a UFF e do seminário do PPG em Educação; Cons*
Vera Lúcia Imbiriba Bentes - Avaliação, pelo INEP, dos cursos de Nutrição e Enfermagem, do
Instituto de Saúde e Biotecnologia, com nota 4 (quatro), resultado da união dos docentes que
apresentaram todas as atividades desenvolvidas por eles. Cons. Ilton da Silva Pereira - a) PSC em
Tonantins e São Paulo de Olivença, sem registro de anormalidade e com expressivo aumento de
alunos concorrendo, em razão da gratuidade da inscrição; b) Plenário em Brasília nos dias 10 e 11 de
dezembro para discutirem temas sobre valorização do salário minimo, alocação de verbas e denúncia
de dois servidores assassinados em 1994. Cons. Milton César Costa Campos - Registrou a
aprovação de 11 projetos de pesquisa no periodo de seis meses. Cons. Jamal Chaar - a) Conclusão
do programa de ensalamento; b) Os novos cursos criados pelo programa REUNI registram dificuldades
na distribuição vagas, alta carga de trabalho imposta e pressão exercida pela CAPEs. Cons* Heloísa
M” Braga Cardoso da Silva - a) Enfrentará problemas com os docentes que ministram aulas na fase
profissionalizante dos novos cursos da FT; problemas com a falta de candidatos para os concursos,
candidatos sem aprovação e estrangulamento no ciclo básico dos cursos. Cons. Dirceu Benedicto
Ferreira - Registrou a comemoração pela vitória relativa ao arquivamento, pelo MEC, do processo
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contra a Faculdade de Medicina. Cons. Nelson Noronha - Registrou a necessidade de a UFAM
apresentar à mídia o papel relevante exercido pelo professor Manuel Galvão. Cons. Lucidio R. Santos
- Avaliação pelo INEP do curso de Bacharelado em Educação Fisica - Promoção. Saúde e Lazer que
recebeu nota 4 (quatro). A avaliação aproximou da nota 5 (cinco) pelo projeto pedagógico e se afastou
dela pelas deteriorização das instalações desportivas, pelo acervo bibliografico e pela produção
acadêmica incompleta. Cons. Agno Nonato Senão Acioli - a) Os alunos das primeiras turmas de
Antropologia estão em fase final para defesa do TCC; b) Aprovação de dois docentes para doutorado
na sede e um para mestrado, fora do Estado do Amazonas. Cons. Charles Antônio Amorim Vale -
Sugeriu a implantação do Sistema de Custo Paralelo, pois o DEFlN possui profissionais qualificados
inclusive para depreciar os bens moveis e imoveis e informar ao DEMAT. Cons” Rosimeire de
Carvalho Martins - Registrou que fará relatório à PROPLAN para elencar e demonstrar as
dificuldades enfrentadas pela FAPSI. Cons. Geider Simões Lemos - Desejou Feliz Natal e
parabenizou a gestão da profa Márcia Perales Mendes Silva. Cons. Hedinaldo Narciso Lima - a)
Destacou o trabalho realizado pelo TAEs nos 53 (cinqüenta e três) municípios onde ocorreu o PSC; b)
Contratação da nova rede de flbra Ótica; c) Implantação do sistema de câmeras vigilantes, a partir de
janeiro de 2011; d) Otimização da Internet com o aumento para 200 megas; e) A UFAM recebeu o
prêmio de propaganda e marketing. Finalizando os informes, a Presidente afirmou que a UFAM ja
tomou providências quanto ao veiculado pela mídia sobre o Prof.Manuel Galvão. DELIBERAÇÕES:
ATA do dia 28/10/2010, aprovada por maioria de votos. Processos: 1) 014/2010 -retirado da pauta. 2)
Proc. 017l2010 - Aprovou as diretrizes que regulamentam o Estágio Probatório dos TAEs (Res.
021/2010); 3) Proc. 020I2010 - Após exaustiva apreciação decidiu-se que o processo ficaria
sobrestado até a reunião do mês de fevereiro/2011, para que a Relatora recebesse as contribuições
dos interessados e consolidasse-as, para apresentação aos conselheiros, sendo tema de pauta única
do CONSAD. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a
reunião, da qual eu Ellen Derzi, lavrei a presente ala, que dato e assino. após a aprovação dos
Conselheiros e a assinatura da Presidente. Plenário Abraham Moyses Cohen, em Manaus, 14 de
dezembro de 2010.


