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Ata da reunião ordinária, realizada no
dia 16.12.2009, as 9 horas.

CONSELHEIROS PRESENTES: Marcia Perales Mendes Silva (Presidente), Albertinc de
Souza Carvalho, João Francisco Beckman Moura, Luíza Maria Bessa Rebelo, Raimundo Pereira de
Vasconcelos, Ricardo Batista Nogueira, Antonia Silva de Lima, Norma Cecília Bustamante, Lucidio
Rocha Santos, Eduardo Nagao, Jamai Chaar, Dirceu Benedicto Ferreira, Débora Ohana, Maria
Augusta Bessa Rebelo, Rosimeire de Carvalho Martins, Fabio Oliveira Maciel, Jose Duarte Alecrim,
Cicero Mota, Sebastião Carlos Cabral, Geider Simões Lemos, Francisco Chagas Parente Júnior,
Ronaldo Pontes Ferreira e Flavio Pereira Garcia dos Santos. Auséncias justificadas; Valdelarío Farias
Cordeiro e Marly Coelho. PAUTA: Informes; Discussão e votação da ata da reunião realizada no dia
11.11.2009; Julgamento dos seguintes processos: 1. Proc. 009/2009 - RICARDO TORRES SANTANA
- Criação do Núcleo interdisciplinar - NITS, vinculado a Faculdade de MedicinafUFAM. Relator -
Conselheiro David Lopes Neto; 2. Proc. 01712009 - ISB - Criação do Laboratorio de Cultura de Tecidos
Vegetais. Relator - Conselheiro Lucidio Rocha Santos; 3. Proc. 022I2009 - FEFF - Mudança na
Estrutura Académica e Administrativa. Relatora - Conselheira María Augusta Bessa Rebelo; 3. Proc.
026/2009 - DEPTO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - Minuta do Regimento Administrativo
do Predio da Antiga FD. Relatora - Conselheira Mariomar de Sales Lima; 4. Proc. 027I2009 -
AUDITORIA INTERNA - Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAlNT/2010. Relator-
Conselheiro Ricardo Jose Batista Nogueira. INFORMES: Presidente - a) Divulgação do resultado do
PSC as 15 horas do dia 16.12; b) Aprovação do doutorado em Educação; c) Parabenizou os diretores
eleitos. professor Nelson Noronha e Arminda Mourão para o ICHL e FACED, respectivamente, reafirmando
o apoio da Reitoria ao Instituto e a Faculdade, e parabenizou as professoras Rosana Parente e Ana Galota
pela realização do PSC; d) Dia 12.12.2009 ocorreu evento sobre os dois anos de Etnia Mura, com
manifestações de professores indígenas, inicio de novos cursos de licenciatura indígena coordenados pela
professora Ivani Ferreira de Faria, atendendo aproximadamente 480 alunos, e) Museu Amazônico -
apresentação de exposição itinerante em Itacoatiara com a intenção de atingir outros municípios, tendo
como Diretor o professor Sergio lvan e o professor Luis Bitton como curador_da exposição; f) Visita ao
municipio de Parintins para verificação das obras que serão concluídas em janeiro de 2010; g) Reiterou o
convite para a festa de confraternização de Natal preparada pela PROCOMUN a todos os servidores.
Cons. Francisco Chagas Parente Júnior - Regístrou o falecimento dos servidores: Eduardo Costa
Carvalho do DEFIM, Oto Gil. do CAM, e, Dr. lshída do Departamento Materno-infantil da FM. Cons.
Lucídio Santos - Registrou preocupação com o estacionamento do Mini-Campus, pois ocorreu um
assalto a uma aluna do curso de Fisioterapia, com roubo de seu veículo. Cons. Dirceu Ferreira - a) A
FM sofreu supervisão do MEC lavrando termo de saneamento com 23 itens. b) Agradeceu o apoio da
Reitora e do Vice-Reitor e espera um ano novo mais promissor. Cons. Albertino Carvalho - a)
Justificou a ausencia do Prõ~Reitor de Administração: b) Lembrou a necessidade da entrega dos
relatõríos das Unidades Académicas e administrativas e demais orgão ate o prazo do dia 15.01.2010;
c) Publicação dos Editais de Concursos para docentes nos jornais e nos sites da UFAM; d) Professores
substitutos: balanços dos pedidos recebidos pelas Unidades Académicas e apelou aos diretores para
que cumpram as Resoluções para garantiram o banco de professores equivalentes no mes de março.
Cons. Geider Lemos - Desejou um Feliz Natal aos presentes e registrou que a empresa de õnibus
TRANSMANAUS vem cobrando a passagem no trajeto da integração. Alertou para a Prefeitura do
Campus sobre a fiação de alta tensão que favorece acidentes graves e desejou exito para a
Administração Superior. Cons. Fabio Maciel - a) Agradeceu a visita da PROCOMUN ao ISB; b)
informou sobre a realização da 1° Jornada de Fisioterapia realizada neste semestre com publicação em
revista indexada; c) Reivindicação dos enfermeiros ocorrida em Coari no dia 3.12 pela falta de
professores enfermeiro. Cons. Ricardo Nogueira -~ a) Eleição para Direção do ICHL com duas
chapas. resultando vitorioso o professor Nelson Noronha; b) Agradeceu o apoio e experiencia adquirid _
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nos Colegiados Superiores durante o seu mandato colocando-se a disposição da Administração Geral.
Cons. Eduardo Nagao - a) Denunciou o roubo de pau de escora nas matas do Campus e solicitou
medidas energicas para não sujarem as dependencias do Campus. Cons. José Duarte Alecrim - a)
Visita da PROCOMUN a I-lumaita. com excelente impressão deixada pela atuação da Pro-Reitoria; b)
Aprovação pelo CONDiR de 24 estagiários probatorios encaminhados ao Conselho Universitario.
Cons. Hedinaldo Lima - a) Visitou as obras de Parintins; b) Questão segurança - Foram tomadas
algumas medidas como a criação do Comitê de Monitoramento e Avaliação, ampliação dos postos de
segurança e manifestou a preocupação com a “sexta cultural” pelos danos e õnus causados a
instituição. DELIBERAÇÕES: Ata da reunião do dia 11/11/2009 aprovada por maioria de votos.
Processos: 001/2009 - Decidido apos algumas discussões sobre o que estava sobrestado no aguardo
de maiores discussões coletivas. restou que o processo referente a nova estruturação das Unidades
Académicas da UFAM tosse retomado para apreciação na proxima reunião (Parecer 006/2009);
009/2009 - Determinou a recuperação imediata e urgente do processo original encaminhado ao Cons.
Dirceu Benedicto Ferreira, no dia 16.06.2009. conforme copias de protocolo anexo comprovando o
recebimento dos autos na Faculdade de Medicina; Estabeleceu que o CONDEP/FM se reúna para
apreciação do processo. cumprindo as determinações legais do trãmite exigido ao assunto e solicitou a
devolução dos autos originais. com o Parecer de Vista do Conselheiro. como peça integrante do
Processo. para uiterior apreciação no CONSAD. na primeira reunião agendada. Durante a discussão
desse processo. apos o pronunciamento do interessado. o Cons. Dirceu Ferreira solicitou o registro em
ata de sua veemente defesa. vez que se sentiu ofendido pelas inverdades proferidas pelo Dr. Ricardo
Santana contra sua pessoa. considerando assédio moral. Soiicitou. ainda. que o Dr.Ricardo pedisse
desculpas em público. alem de que a Presidente do CONSAD tomasse as providencias no sentido de
punir oprofessor. 017/2009 - Aprovou a criação do Laboratorio de Cultura de Tecidos Vegetais do
instituto de Saúde e Biotecnologia (Resolução 021/2009); 022/2009 - Aprovou a mudança na estrutura
académica e administrativa da Faculdade de Educação Fisica e Fisioterapia /FEFF; 026/2009 - Decidiu
encaminhar os autos a PROPLAN para ajustes no Regimento e posterior apreciação por esse
Colegiado. 027/2009 - Aprovou o Piano Anual de atividades da Auditoria interna / PAINT - 2010
(Resolução 020/2009). Nada mais havendo a tratar a Presidente encerrou a reunião. da qual lavrei a
presente Ata. que dato e assino apos a aprovação dos Conselheiros e assinatura da Presidente.
Manaus. 16 de dezembro de 2009.
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