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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

"PIII IOOnnos

Ata da reunião ordinária. realizada no
dia 29.07.2010, às 9 horas.

UFAM

CONSELHEIROS PRESENTES: Márcia Perales Mendes Silva (Presidente),
Hedinaldo Narciso Lima, Valdelãrio Farias Cordeiro, Albertino de Souza Carvalho, João Francisco
Beckman Moura, Waltair Vieira Machado, Clynio de Araúio Brandão, Nelson Noronha, Ana Oliveira
Castro dos Santos, Norma Cecilia Rodriguez Bustamante, Maria Jacirema Ferreira Gonçalves, Sidney
Netto, Sônia Maria da Silva Carvalho, Disney Douglas de L. Oliveira, Mana de Meneses Pereira, Maria
Augusta Bessa Rebelo, Rosimeire de Carvalho Martins, Francisco Evandro de Oliveira Aguiar, Vera
Lúcia lmbiriba Bentes, José Duarte Alecrim, Jefferson da Cruz, Cicero Mota Cavalcante, Valcemir da
Rocha Costa, Geider Simões de Lemos, Francisco Chagas Parente de Araújo Junior e Ronaldo
Pontes Ferreira. PAUTA: Informes; Discussão e votação das atas das reuniões realizadas nos dias
15.06.2010 e 16.06.2010; Julgamento dos seguintes processos: 1. Proc. 009/2010 -
PROCOMUN/DRH - Programa Anual de Capacitação - PAC-UFAM-2010. Relatora - Consa. Maria
de Meneses Pereira; 2. Proc. 013/2010- FEFF - Remanejamento de vaga para outra area de
conhecimento. Relatora - Cons. Cicero Augusto Mota Cavalcante; 3. Proc. 029/2009 - Coordenação
do Curso de Engenharia - Remanejamento de vaga para outra área de conhecimento. Relator -
Cons. José Duarte Alecrim; INFORMES: Presidente - a) O Processo Seletivo Macro Verão registrou
mais de 7.000 alunos inscritos e foi realizado com sucesso. Contou com o apoio dos diretores e dos
servidores da COMVEST/PROEG. Registro de elogios a toda equipe pelo excelente trabalho. b)
Decisão da Reitoria sobre o Processo Seletivo Continuo de isentar os alunos oriundos de escola
pública no Interior, da taxa de inscrição. c) Será realizada parceria com a SEDUC e UFAM, no sentido
de que todos os alunos do 1°, 2° e 3° ano, seiam inscritos automaticamente pela própria SEDUC,
propiciando maior acessibilidade ao ensino. d) Os indicadores trabalhados pela ANDIFES não
contemplavam em sua matriz a expansão pelo REUNI, porém atualmente, estes dados estão inseridos
com novo indicador, o REUNl e com o registro correto das atividades realizadas na UFAM. Com estas
novas referências a UFAM ascendeu ao 5° lugar no Brasil, entre as IFES que maior crescimento
apresentaram. com significado relevante de aproximadamente 15 milhões de reais na rubrica de OCC.
Alertou, ainda, que muitas ações são realizadas pelos docentes sem que sejam registrados nos PIT e
RIT, impedindo avaliação mais lidedigna; continuando agradeceu aos diretores, especialmente aos
diretores dos Campi, extensivo a todos os servidores pelo trabalho realizado de construção da UFAM.
Conselheiro Cicero Mota. a) Curso de Engenharia de software, com sete candidatos para uma vaga.
b) Parabenizou a Reitoria pelo ato de universalização do PSC, dizendo que isto pode representar
divisor de águas no que se refere à facilitação do ingresso aos cursos da UFAM; pediu uma salva de
palmas, parabenizando a iniciativa, pois o Interior hoje representa 30% da UFAM. Conselheira Maria
Augusta Rebelo ~ informou sobre a regulamentação do MEC sobre o Sistema de Acreditação
ARCUSUL para avaliar cursos de graduação em odontologia, nos paises que acompanham o
MERCOSUL. Conselheiro Francisco Chagas Parente Jr. e a) Doutorado em Educação recebendo o
primeiro recurso pela reprovação de professora da FACED. b) Roubo de veiculos no estacionamento
da UFAM. Conselheiro Nelson Noronha ~ Como presidente da Comissão Organizadora da consulta
aos fóruns Colegiados agradeceu pela cessão de espaço para que a Comissão pudesse se reunir
para realizar os trabalhos até o dia 24/09/2010, quando as atividades serão encerradas. Agradeceu
aos servidores da PROCOMUN que estão a serviço da Comissão e aos diretores por designar
servidores para compor as sub-comissões. Conselheiro Geider Simões - Registrou arrombamento
de carros no estacionamento da UFAM e comunicado aos seguranças da SERVIS; b) Reiterou o alerta
para fios de alta tensão expostos colocando em risco os transeuntes; c) Circulação de veiculos
pesados na pista da Reitoria, prejudicando o asfaltamento; d) Faixas de seguranças sem visibilidade
na pintura. Conselheiro João Francisco Beckman Moura - a) O Ministério do Planejamento através
da Secretaria de Recursos Humanos, realizará treinamento em perícia oficial para implantação de
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Sistema. b) Curso de capacitação para servidores nos Campi. Conselheiro Jefferson Cruz - a) Dia
16 haverá coquetel de lançamento da Revista Mutações, do curso de Comunicação, com espaço para
artigos, resenha e publicações de trabalhos na área. b) Parabenizou a Reitora pela gratuidade do
PSC; c) Expressou alegria por contribuir no orçamento da UFAM, na matriz da ANDIFES.
Conselheiro Valdelário Cordeiro - Reforçou a vinda da Comissão de Avaliação do MEC e solicitou
os diplomas dos servidores da UFAM para entrega no DEPES. Conselheiro Hedinaldo Lima ~
Respondendo ao Conselheiro Geider Simões, destacou que a pintura das vias será realizada pelo
DETRAN. DELIBERAÇÕES: Aprovou a Ata da reunião do dia 15.06.2010 e sessão do dia 16.06.2010;
1. Proc. 009/2010. Aprovou o Plano Anual de Capacitação ~ 2010 para servidores da UFAM
(Resolução n° 013/2010); 2. Proc. 013/2010. Aprovou o remanejamento de vaga do Concurso Público
para docentes - Edital 03812009, para Fisioterapia - Esmeraldino Monteiro de Figueiredo Neto - 3°
colocado em Fisioterapia Musculoesqueletica para Neuromuscular e Proc. 014/2010. Retirado de
pauta. Nada mais havendo a tratar a Presidente encerrou a reunião, da qual lavrei a presente Ata, que
dato e assino após a aprovação dos Conselheiros e assinatura da Presidente. Manaus, 29 de ¡ulho de
2010.
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