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I Í. ,[1 Ministério da Educação

' Conselho de Universitário

Ata da reunião ordinária realizada nos dias 02

e 03 de setembro de 2015, 08h30.

ERESEflES: Márcia Perales Mendes Silva (Presidente); Hedinaldo Narciso Lima;

Sebastião Marcelice Gomes; Patrícia dos Anjos Braga Sá dos Santos; Simone Eneida Baçal de

Oliveira; Francisca Maria Coelho Cavalcanti; lolete Ribeiro da Silva; Sylvio Mário Puga Ferreira; Neliton

Marques da Silva; Nair Chase da Silva; Priscila Trapp Abbes; Sérgio Luis Gianizella; Dirceu Benedicto

Ferreira; Maria de Meneses Pereira; Nikeila Chacon de Oliveira Conde; Marta Silva dos Santos

Gusmão; Ruiter Braga Caldas; Max de Souza Pinheiro; Emanuel Orestes da Silveira; Elizabeth Tavares
Pimentel; Odinéia do Socorro Pamplona Freitas; Tânia Valéria de Oliveira Custódio; Adriano Femandes

Ferreira; Vicente Ferreira de Lucena Junior; Cristiane Bonfim Femandez; Rosa Helena Dias da Silva;

Nabor da Silveira Pio (Maria Anete Leite Rubim - susbstitui o titular no 2° dia de reunião); Alexandre de

Souza Vieira; Andréa Belém Costa; Edson de Oliveira Andrade; Maria Ermelinda Filgueiras de

Azevedo; Cláudia Andréa Corrêa Garcia Simões; Raimundo Ribeiro Passos; José Luiz Souza Pio;

Clêuber Pimentel Barbosa; Merlotti Fabiano; José Alcimar de Oliveira (Lino João de Oliveira Neves

susbstitui o titular no 2° dia de reunião); Luiz Carlos Bonates de Oliveira; José Bezerra Maricaua;
Crízolda Assis de Araújo; Geider Simões de Lemos; Maria Rosalba da Costa Bilby; Celina de Fatima

Monte Botelho; Manoel Costa Figueiredo Filho; Valdemir Monteiro Cruz; Thiago Santarém Bastos.

D: lnforrnes; Discussão e votação da ata da reunião realizada nos dias 15.05.2015 e 3.07.2015;

Julgamento dos seguintes processos: 1. Proc. 026/2015 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - Submete

ao “ad referendum” do CONSUNl a Decisão n° 003/2015 - prorrogação do mandato dos membros dos

conselhos superiores por 90 (noventa) dias; 2. Proc. 028/2015 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR -

Indicação de nomes para compor a Comissão Institucional de Avaliação (Resolução n° 005/2015 -

CONSUNI); 3. Proc. 010/2015 - RODRIGO DAMASCENO MONTE - Recurso da Decisão do

CONSEPE no processo n° 074/2014 -transferência de curso. Relator- Conselheiro Cicero Augusto

Mota Cavalcante. 4. Proc. 013/2015 - VALMIR CESAR POZZETI - Recurso da Decisão do CONSAD
no processo n° 070/2014 - redução de carga horária. Relator - Conselheiro Edson de Oliveira

Andrade; 5. Proc. 014/2015 - ANTONIO RONEY DA MOTA - Reconsideração da Portaria n° 042/2015
- redução do percentual de incentivo funcional. Relator- Conselheiro Ruiter Braga Caldas. 6. Proc.

015/2015 - DANIEL CARNEIRO COSTA - Reconsideração da Portaria n° 042/2015 - redução do

percentual de incentivo funcional. Relator - Conselheiro Ruiter Braga Caldas. 7. Proc. 019/2015 -

MAINA BARRETO DE SOUZA, IVANETH DE PAULA DIAS e ROSINALDO RABELO APARÍCIO -

mao«amam um oz z oamsns - camino uwânrurio 1
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Recurso do ato de exoneração da UFAM. Relator- Conselheiro Sebastião Marcelice Gomes. 8. Proc.

021/2015 - ARIELTON DO NASCIMENTO CUNHA - Recurso da Decisão do CONSAD n° 001/2015 no

processo n° 024/2014 - avaliação do estágio probatório. Relatora - Conselheira Maria de Meneses

Pereira; 9. Proc. 022/2015 - LUIZ AUGUSTO DE CARVALHO FRANCISCO SOARES - Progressão
vertical para Professor Associado; 10. Proc. 023/2015 - JAMES ROBERTO SILVA - Progressão

vertical para Professor Associado; 11. Proc. 027/2015 - MARIA SANDRELLE GONÇALVES

MARQUES - Reconsideração da Portaria n°`042/2015 -redução do percentual de incentivo funcional.
Relatora - Conselheira Simone Eneida Baçal de Oliveira; 12. Proc. 029/2015 - ADMINISTRAÇÃO

SUPERIOR - Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) I 2016-2025. Relator - Conselheiro

Conselheiro Neliton Marques da Silva. QIRAPAUTA: 13. Proc. 029/2013 - PROPESP -Proposta

Resolução regulamentando o reconhecimento de diplomas de cursos de pós-graduação stricto sensu

expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras. Relator- Conselheiro Cicero Augusto Mota

Cavalcante (Com vistas) representado pela Conselheira Marta Silva dos Santos Gusmão; 14.

Calendário Acadêmico. Presidente: 1) Entrega do diploma “Amigo do Colégio Militar",

parceria entre a UFAM e o Colégio Militar; 2) Em razão da greve, houve a prorrogação dos mandatos

eletivos nos Conselheiros Superiores; 3) Reunião da ANDIFES realizada em 28/07/15 elegeu a nova

Diretoria Executiva para o mandato de 2015/2016, composta com os seguintes membros: Reitora Maria

Lucia Cavalli Neder- Presidente; Reitora Ângela Maria Paiva Cruz - 1° Vice-presidente; Reitor Anísio

Brasileiro de Freitas Dourado - Suplente; Reitora Valéria Heloisa Kemp - 2° Vice-presidente; Reitor

Minoru Martins Kinpara - Suplente; 4) Fórum de Reitores da Região Norte visando a discussão de

cortes nas areas de Pesquisa e Pós-Graduação; 5) No dia 28/08/2015, a Reitoria encaminhou ao DCE

convite, a fim de convocar os Representantes dos Centros Académicos para realizar explanação sobre

orçamento e a forma pela qual foi aprovado o contingenciamento de custos; 6) Prestou informação à

Juiza sobre o mandado de segurança impetrado por alguns docentes e discentes; 7) Encaminhou ao

MPF, solicitação de providências contra condutas abusivas de alguns gestores. Conselheiro Ruiter

Braga Caldas: 1) Ocorreu o Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software, do dia 17 ao dia 21 de

agosto de 2015; 2) Agradeceu a parceria entre a UFAM, FAPEAM e o Ministerio da Ciência Tecnologia

e Informação; 3) Anunciou, ainda, o lançamento do programa “Cunhantã Digital" no referido Simpósio.

Conselheiro Sebastião Marcelice Gomes: 1) Observou a assimetria da qualificação dos professores

no Curso de Direito; 2) Entrada de 4 professores doutores no Curso; 3) Alunos do curso de Direito da

UFAM, venceram a terceira edição do Júri-Simulado “Olavo Ribeiro de Faria", promovido pela Ordem

dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas. Conselheira Crizolda Assis de Araújo: 1) Alertou

para os 99 dias em greve; 2) 68 Universidades estão paralisadas; 3) Realizou a leitura de documento

S*ensinam um dia oz eo 0mm «immune 2
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em que repudia a ação de policiais que tentaram intimidar os discentes. Conselheira Maria de

Meneses Pereira: 1) informou sobre a mudança da FCF para o Setor Sul do Campus Universitário,

com previsão de funcionamento no segundo periodo acadêmico de 2015; 2) Reforçou a ajuda

dispensada pelos TAE's na mudança e agradeceu a transportadora que executou o serviço de

mudança. Conselheiro Thiago Santarem Bastos: 1) Realizou a leitura de moção de repúdio ao DCE,

eis que este Diretório deixou de informarsobre a reunião convocada pela Reitoria no dia 28/08/2015.

Conselheira Rosa Helena Dias da Silva: 1) Realizou a leitura de moção de repúdio em que os

docentes da UFAM responsabilizam a Reitora Marcia Perales Mendes Silva pela omissão na defesa da

Autonomia Universitária e pela falta de transparência e avaliação politica sobre os impactos dos cortes

orçamentários na UFAM e pela inabilidade e morosidade na condução do processo recomposição do

calendario acadêmico. Conselheira Simone Eneida Baçal de Oliveira: 1) Observou a tentativa de

obstrução da última reunião, sendo o motivo a ser apreciado pelo Comando Local de Greve; 2)

Reestruturação Pedagógica e Administrativa do ICHL; 3) Concurso das Carreiras de Magistério em

Artes, Libras e História, conforme edital 048/2015 - UFAM; 4) Inicio do Curso de inglês sem fronteiras;

5) Iniciada as obras no estacionamento do ICHL e na área do Curso de Comunicação Social; 6) Cursos

de Letras e Libras retomarão às atividades; Conselheiro José Alcimar de Oliveira: 1) Apontou a

grave crise vivida pelo pais em todos os aspectos, teceu criticas ao posicionamento da Reitoria; 2)

Salientou ainda sobre o dever do Conselho em se manifestar publicamente e politicamente sobre a

atual situação; Conselheiro Raimundo Ribeiro Passos: 1) informou sobre a ocorrência do 20°

Simpósio Brasileiro de Eletroquímica e Eletroanalitica; 2) Ocorrerá a 3a Semana de Ciência e

Tecnologia do ICE, de 20/10/2015 a 26/10/2015; 3) informou sobre a inexistência de comissão setorial

de avaliação em 9 unidades da capital; Conselheiro Adriano Femandes Ferreira: 1) Evento do

Departamento de Direito Público; 2) Qualifi caçãodos servidores em licitação; 3) 4a Semana do Mundi

com mais de 350alunos inscritos; 4) Cumprimentou a Reitora pela postura republicana por eia adotada

na condução dos trabalhos; 5) Realizou a leitura de documento em que defende do direito de ação

diante de qualquer ilegalidade. Conselheira Odinéia do Socorro Pamplona Freitas: 1) Forma de

eleição aprovada na Unidade, tomando paritário o voto do discente e do tecnico; 2) Aprovados no

Mestrado Rafael Efraim e Leo Jaime; 3) 3° Edição de nivelamento. Conselheira Andréa Belém Costa:

1) lnforrnar o falecimento do professor Luiz Aurélio Castro e Costa, no dia 17/07/2015; 2) O edificio da

Faculdade de Direito encontra-se abandonado; 3) No dia 28/08/2015, ocorreu o camping cultural

realizado pelo Centro Acadêmico de História. Conselheira Elizabeth Tavares Pimentel: 1) Agradeceu

o esforço para Liberação de intemet de 100 mpbs, através de flbra Ótica; 2) início do Curso de Pós-

Graduação em Ciências Ambientais; 3) Construção do 3° bloco da Unidade, embora tenha havido um

Aunuoofizmúúos-ømmm a



A

_
, E

conselho de universitário
1 pequeno atraso, a obra encontra-se dentro do prazo; 4) informou sobre a 2* Jomada de Álgebra no

Amazonas; 5) informou que alguns professores foram impedidos de ministrar suas aulas, em função de

movimento estudantil com pauta iocai. Conselheira loiete Ribeiro da Silva: 1) Observou a paralisação

da Comunidade Acadêmica (Docentes, discentes e técnicos); 2) A Faculdade de Psicologia criou

grupos de trabalho com o intuito de formular sua proposta pedagógica; 3) Comemorou-se no dia 27/08

2
3
4

5

6 o Dia do Psicólogo. Conselheiro Ruiter Braga Caldas: 1) Repilcou o que foi lido pelo Conselheiro

7 José Aicimar e ressaltou que a greve não é matéria a ser abordada pelo Consuni, e sim em

s Assembleia. Conselheiro Dirceu Benedicto Ferreira: 1) informou que os docentes da Faculdade de
9 Medicina ministraram aulas e somente 5% deixaram de lecionar 2) Ressaltou que o ICB tem muita

10 disciplina ministrada para os alunos da FM; 3) Em relação ao que foi dito pelo Conselheiro Adriano

11 Ferreira, refletiu sobre a cisão ocasionada pela greve sobre os docentes. Ressaltou, ainda, que isso

12 não é ruim; 3) informou que devido a greve dos técnicos a biblioteca encontrava-se fechada, porém os

13 acadêmicos puderam suprir suas demandas mediante tablets com livros; 4) Agradeceu ao movimento

14 de greve que se reuniu todas as terças-feiras para discussão da formação de recurso humano na

15 unidade de saúde; 5) UFAM e HUGV foram convidadas pela Assembleia Legislativa para entrega de

16 Medalha Comemorativa de 50 anos; 6) No dia 04/12/2015, ocorrerá a comemoração do Jubileu de

17 Ouro da Faculdade de Medicina; Conselheiro Cristiane Bonfim Femandez: 1) Pontuou sobre a lisura

18 no processo de deliberação do movimento grevista; Conselheiro Sylvio Mário Puga Ferreira: 1)
19 Realizou algumas ponderações acerca do formato eleitoral do ICET; 2) Extemou seu pesar pelo

20 falecimento dos professores Ivan Azevedo Tribuzy e Luiz Aurélio de Castro e Costa; 3) Saiientou que

21 na FES 70% das atividades acadêmicas estão em andamento; 4) Visita do MEC com avaliação 4 para

22 o Curso de Administração; 5) Aniversário de 50 anos da Faculdade de Ciências Econômicas.

23 Conselheiro Afonso Celso Brandão Nina: 1) Ratifi cou seu posicionamento a favor da greve; 2) Em

24 relação ao camping ocorrido, informou que recebeu o comunicado assinado pelo representante do

25 Centro Acadêmico de História cujo teor inforrnava o evento a ser realizado nas proximidades do campo

26 de futebol. Todavia, verificou que aquele evento não atendia às regras do Conselho Diretor da FEFF; 3)

27 Em decorrência desse evento, verificaram-se buracos no entomo do campo. Conselheiro Valdemir

28 Monteiro Cruz: 1) Refl etiu sobre a atual situação na qual se encontram as iFE's e a classe docente; 2)

29 Saiientou a importância daaAutonomia Universitária. Conselheiro José Aicimar de Oliveira: 1) Em

30 relação ao que disse o Conselheiro Ruiter Braga, indagou se o icomp seria uma ilha de prosperidade

31 no mar de precariedade em que vive o restante das unidades. Conselheira Andréa Belém Costa: 1)

32 Não utilizou como demérito o futebol do domingo. Conselheiro Neliton Marques da Silva: 1) informou

Ata da reunião ordinária doe dias 02 e 03109115 - Conselho Universitário 4ä/sobre

a ocorrência da AGROUFAM. Conselheiro Hedinaido Narciso Lima: 1) Explicou que a
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paralisação da construção da Casa do Estudante ocorreu por incapacidade da empresa licitante; 2) A

reforma do edifício de prática da Faculdade de Direito depende apenas da autorização do IPHAN; 3) A

Universidade participou de 2 audiências no Senado Federal. Conselheiro Edson de Oliveira Andrade

1) Prestou os pêsames aos familiares dos falecidos ivan Azevedo Tribuzy e Luiz Aurélio de Castro e

Costa; 2) Pontuou sobre a discussão da greve, a fim de se extrair o melhor para a solução desses

problemas. Conselheira Francisca Maria 'Coelho Cavalcanti: 1) Refl etiu sobre a situação pela qual

passa a Universidade. Conselheira Nikeila Chacon de Oliveira Conde: 1) informou que sua Unidade

finalizou o periodo letivo; 2) Enfatizou que a posição da Administração Superior tem sido do diálogo. O
Conselho deliberou e decidiu conceder a palavra a alguns dos presentes na sessão. Menabarreto

Segadilha França: 1) Realizou ponderações sobre a Ata da reunião ordinária conjunta do Núcleo

Docente Estruturante e da Coordenação do Curso de Medicina; 2) Salientou a ocorrência, na

Faculdade de Medicina, de deliberações sem quorum. Professor Rafael Bellani Rodrigues de Souza:

1) Observou a situação de greve geral da Universidade; 2) Asseverou que a unificação dos calendários
é medida essencial para o retomo das atividades. Professora Laura: 1) Apontou os problemas

provenientes das decisões politicas; 2) informou que o Movimento discente optou por manter o

posicionamento de greve; 3) Enfatizou que discorda da existência de 2 calendários; Nilson Barroncas
Maquiné: 1) Refl etiu sobre a situação dos docentes na UFAM. Professor Welton Yudi Oda: 1)

Afi rmou que concorda com o posicionamento republicano adotado pela Presidente; 2) informou que a

greve foi deflagrada pela maioria dos professores e que adiretoria da Adua garantiu o voto das

unidades fora da sede; 3) Afi rmou que a liminar foi o receio, por parte dos que se opõe à greve, de

perder a votação no CONSUNI. Ronaldo Vitoriano: 1) Aduziu que a comemoração do Jubieleu de

Ouro não pode ocorrer na área do ambulatório, Araújo Lima após 18h; 2) A construção da Casa do

Estudante encontra-se parada e os materiais estão sendo saqueados; 3) O periodo de 2015/1 ainda

não terminou. Maria Clara: 1) Afi rrna que no seu Curso (Biotecnologia), vários conteúdos não foram

concluídos; 2) Reiterou a necessidade de se unificar o calendário acadêmico; Aldair Marialva: 1) Foi o

Movimento “Sou Ufam Periferia" que fez na FEFF o evento sem autorização; 2) lnforrnou que

chamaram, na Reitoria, uma tropa da Policia Civil e Policia Federal; 3) A ocupação na reitoria tem

como finalidade exigir que o periodo 2015/2 não comece após a conclusão dos que não tiverem aula.

Professor Lino João de Oliveira Neves: 1) Teceu criticas contra o discurso da reitora, visto que

professores grevistas também trabalham; 2) Ressaltou a legalidade da greve; 3) Os professores em

greve se comprometem em repor o conteúdo de forma integral; 4) instauração de calendário único a

fim de evitar discrepâncias; 5) Direito de greve é coletivo e não individual; 6) O caos não é proveniente

da greve, mas da situação atual da instituição; 7) Pediu a abertura de espaço para discussão do
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Calendário Acadêmico. Professor Lucídio Rocha Santos: 1) informou que a PROEG estava

aguardando propostas altemativas que viabilizassem a melhor execução do calendario acadêmico,

porém não recebeu uma proposta altemativa sequer. Professor Rafael Bellani Rodrigues de Souza:

1) Em relação a última da reunião da Reitoria com o DCE, não houve ampla divulgação; 2) O começo

do calendário 2015/2 é uma irracionalidade; 3) indagou o porquê da omissão do Conselho Universitario

diante da impossibilidade de discussão do Calendario Acadêmico. Conselheira Crizolda Assis de

Araújo: 1) informou que não compete ao Sintesam elaborar proposta altemativa sobre o Calendario

Acadêmico. QELLEER/gçfi ië: 1. Proc. 026/2015. Prorrogou o mandato dos membros dos conselhos
superiores por 90 (noventa) dias, conforme Resolução n°010/2015; 2. Proc. 028/2015. Constituiu a

Comissão Institucional de Avaliação, com os seguintes nomes: membros titulares - José Aldemir de

Oliveira (Presidente); Maria Silvia de Mendonça Queiroz e José Ricardo de Souza, membro suplente

Carlos Alberto Franco Tucci, conforme Resolução n° 011/2015; 3. Proc. 010/2015. Concedido vistas à

Conselheira Andréa Belém Costa; 4. Proc. 013/2015 Retirado de pauta; 5. Proc. 014/2015. ANTONIO

RONEY DA MOTA. Aprovou a revisão e adequação do percentual de 52% (cinquenta e dois por cento)

como incentivo funcional, conforme Resolução n°013/2015. 6. Proc. 015/2015 DANIEL CARNEIRO

COSTA - Aprovou a revisão e adequação do percentual de 52% (cinquenta e dois por cento) como

incentivo funcional, conforme Resolução n°013/2015. 7. Proc. 019/2015. Concedeu vistas à

Conselheira Crizolda Assis de Araúio; 8. Proc. 021/2015. Retirado de pauta; 9. Proc. 022/2015. LUIZ

AUGUSTO DE CARVALHO FRANCISCO SOARES - Aprovou a progressão vertical para “Professor

Associado", conforme Resolução n° 012/2015. 10. Proc. 023/2015 JAMES ROBERTO SILVA -

Aprovou a progressão vertical para “Professor Associado", conforme Resolução n° 012/2015. 11. Proc.

027/2015 MARIA SANDRELLE GONÇALVES MARQUES - Aprovou a revisão e adequação do

percentual de 52% (cinquenta e dois por cento) como incentivo funcional, conforme Resolução

n°013/2015; 12. Proc. 029/2015. Retirado de pauta; 13. Proc. 029/2013 PROPESP - Deixou de ser

analisado em razão do avanço do horario. 14. Discussão sobre o Calendário Acadêmico - Após as

deliberações dos processos ocorridos no dia 02/09/2015, o Conselho Universitario reservou ã tarde do

dia 03 de setembro de 2015, para discutir sobre o Calendário Acadêmico, no Auditório Sumaúma - da

Faculdade de Ciências Agrarias. A reunião foi embasada em dados levantados pela Pró-Reitoria de

Ensino e Graduação - PROEG. Diante da explanação do Pró-Reitor Lucídio Rocha Santos, a

Conselheira Rosa Helena pediu esclarecimento sobre o número de matriculas em matérias. O PrÓ-

Reitor Lucídio Rocha esclareceu as indagações. Conselheiro Lino João de Oliveira Neves passou a

tecer questionamentos sobre o indice de reprovação nos cursos, a fim de se ter um quantitativo de

alunos que não frequentaram as aulas. O Pró-Reitor informou que o objeto do estudo não foi esse, mas
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que seria possivel identificar as reprovações por evasão com o auxilio do CPD. Conselheira Priscila

Trapp Abbes indagou sobre qual a postura a ser tomada pela PROEG diante dos casos em que os

alunos reconhecedores do movimento grevista deixaram de frequentar as aulas e o professor continuou

a aplicar as notas, consequentemente, sendo reprovado. Novamente, o Pró-Reitor esclareceu que a

posição da PROEG é de incentivar o diálogo nas unidades, caso não seja possível resolver existem as

instâncias para apreciação dos conflitos. Conselheira Patricia dos Anjos Braga Sá dos Santos

enfatizou que há a preocupação no que diz respeito á reposição das aulas. Conselheiro Lino João de

Oliveira Neves propôs a leitura de uma analise critica da proposta da Reitoria, pautada nos principios

a serem expostos pelo Comando Local de Greve. Passada a palavra ao Conselheiro Raimundo

Ribeiro Passos, este esclareceu que nos casos de conclusão da matéria, com a consequente

aplicação de nota no sistema de matricula (e-campus) existe a opção de reversão de nota, flcando

mais objetiva a retirada de notas para outros lançamentos. Diante do encaminhamento feito pelo

Conselheiro Lino, a Presidente concedeu a palavra ao mesmo para que apresentasse a referida análise

crítica. O Conselheiro Lino João de Oliveira Neves apresentou os principios norteadores da análise

critica, quais sejam: 1) reposição integral das aulas; 2) unicidade do calendário acadêmico; 3) inicio do

segundo semestre (2015/02) somente após a integralidade das reposições; 4) Sem prejuizo ao

discente em razão da greve; 5) Impossibilidade de quebra de pré-requisito em razão da sobreposição

de calendários. Diante dos princípios expostos, a Professora Tharssila Lima informou que o CLG

estudou alguns problemas já sinalizados pelos conselheiros e que se basearam em dois documentos:

Medidas para o calendário da UFAM, publicado no sítio da Universidade e a minuta de proposta anexa

à publicação. Ponderou sobre as propostas da Proeg, realizou indagações sobre a atual postergação

do calendário, bem como reposição das aulas. Ainda sobre a proposta, indagou sobre a situação

daqueles professores que terão que aguardar a reposição das aulas que são pré-requisito e,

consequentemente, atrasarão o fechamento do 2015/02, estando em desrespeito ao principio de não

quebra de pré-requisito. Pontuou que tratamento caso a caso significa pôr o pré-requisito em risco. A

posição do CLG é que esses casos sejam resolvidos pela Universidade. Salientou ainda que haveria

falta de isonomia entre os alunos que concluíram o periodo 2015/1 em ralação àqueles que não

terminaram, no que diz respeito a matriculas em programas de iniciação cientifica, mobilidade

estudantil dentre outros. Afi rmou que a proposta fere o principio de unicidade do calendário acadêmico

e se restringe apenas às atividades de graduação, desconsiderando as atividades de Pós-Graduação e

Extensão, portanto a proposta é danosa para a comunidade acadêmica. Concedida a palavra ao Pró-

Reitor Lucldio Rocha Santos, informou, primeiramente, que a reposição tem que começar

reconhecendo que houve uma interrupção de um plano de ensino aprovado no primeiro dia de aula,
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|-¡ Ó\D®\|O\U'làUJNll-|

IJ |-¡

0-* NI

P* UJ

I›-¡à

P* U1

P* G3

l-¡ \I

l-fiw

P* U)

NO

INJ i-¡

N) b)

N) UJ

Nà

N) U!

IU O3

N! \I

N) ®

N) KO

UJ O

U3 i-i

UJ N)

U3 U)

Conselho de Universitário

portanto, a referência principal são as atividades acadêmicas aprovadas nos colegiados e em salas de

aula nos pianos de ensino. Segundo, no que diz respeito à postergação de 2016/1, faz-se necessário

limitar o que se tem de passivo de 2015/1 para conclusão em 2015/2. Salientou que não houve

imposição da proposta por parte da PROEG. Acerca das situações excepcionais (caso a caso),

informou que existem instâncias administrativas da Instituição que podem apurar tais ocorrências. Por

fim, salientou que nenhuma outra proposta 'foi apresentada. Conselheira Rosa Helena Dias da Silva

defendeu que aquela sessão é o lugar certo para a discussão do assunto. Falou que o principal ponto

de discordância e a data para uniformização do calendário, respondendo que há a necessidade de

uniformizar em 2015/01. Por flm, reiterou a impossibilidade de inicio de 2015/2, sem a devida

equiparação dos demais cursos. Conselheira Andrea Belém Costa manifestou preocupação quanto à

reposição de aula pelos professores não paredistas. Reiterou a proposta de adiamento do início do

calendário acadêmico 2015/2 para 50 (cinquenta) dias a fim de analisar a conjuntura e a partir disso

solucionar o caso. indagou sobre o problema de postergar o inicio de 2015/2. Conselheira Marta Silva
dos Santos Gusmão informou que houve um caso idêntico ao relatado pela Conselheira Patricia em

que alunos não deixaram de assistir às aulas. Reiterou que a realidade tem que ser analisada por cada

unidade. Por flm, afirrnou que o ICE encerrou o periodo com qualidade. Conselheira Nikeila Chacon

de Oliveira Conde asseverou que não vê em nenhum dos grupos a intenção de prejudicar os

discentes. Fez menção aos 52% das disciplinas aptas a continuar com o calendário. Afi rma que o

pensamento precisa ser institucional e não segmentado. Afi rmou que as unidades aptas podem

aguardar as unidades que ainda estão terminando, porém o calendario deve ser respeitado.

Conselheiro Lino João de Oliveira Neves sinalizou que diante das tratativas com o Governo, fica

dificil estabelecer uma data de reinicio do calendário. Salientou que o prazo proposto pela Conselheira

Andrea não é proposta do Comando Local de Greve. Finalizou informando à Conselheira Patricia que

quem não deixa de cumprir seu papel ao não ministrar aulas ê a Instituição na pessoa do professor e

que existem várias formas da instituição atender tais demandas. Concedida a palavra ao Professor

Lucidio Rocha Santos, este afirmou que em contato com o CPD fora informado sobre algumas

atualizações de dados que passou a expor: Tumas com notas não lançadas 2.311 (45%) e Turmas

lançadas 2.775 (55%). Conselheira Andrea lembrou que é conselheira deste Conselho e que suas

ideias são independentes das do comando de greve. Conselheiro Edson Andrade afirmou que tentará

elucidar alguns questionamentos. Avaiiou que existe um problema e o imbróglio gira em torno da

divergência de estratégias adotadas por grupos. Conselheiro Edson de Oliveira Andrade afirmou que

existe um problema e ele repousa na adoção das estrategias de luta dentro da Universidade. Fez

menção aos dados expostos pela PROEG. Pontuou sobre a dificuidade de alinhar os dois movimentos

Ata dl reunião ordinária dos dias 02 e 01909115 - Conselho Universitário 8
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que andam em sentidos diferentes. Conselheiro Lino sugeriu que a mesa abra a palavra para os

demais presentes. Em nome da ADUA e ANDES, não aceitou o posicionamento do Conselheiro Edson

Andrade em afirmar que o movimento grevista não sabe onde está. A Presidente abriu inscrições para

os demais presentes na sessão. Discente Karen afirrnou que no Curso de Engenharia de Pesca não é

possivel acessar a grade curricular antiga, o sistema não abre. O Pró-Reitor indagou se essa

impossibilidade ocorreu por conta de alguma decisão da PROEG. Em resposta, a discente apontou a

desunião no inicio das aulas, o que a prejudicará. Ronaldo Vitoriano Bastos ressaltou que não se

trata de uma questão de que o Movimento Grevista não está sendo objetivo e sim da falta de apoio de

um grupo de docentes, outrossim afirmou que é dificil assinalar uma data de término da greve. Apontou

a impossibilidade dos que estarão tendo reposição, bem como as aulas do próximo semestre. Pró-

Reitor esclareceu que todas as reposições ocorrerão dentro do tumo do discente. Inforrnou ainda que
os cursos analisaräo a forma como se vai harmonizar a reposição das aulas e o próximo periodo.

Conselheira Cristiane Bonfim Femandez analisou que cada movimento possui um ideal, mas para

um acordo é necessário que ambos abdiquem de algo para assim se construir um caminho. Afi rrnou,

ainda, que aluno não faz greve, ele apenas apoia ou se manifesta sobre a greve. Asseverou que não

acredita haver consenso, pois essa matéria deveria ser objeto de uma Assembleia onde se tem poder

para deliberar. Marlos refutou a ideia de que aluno não faz greve. Reiterou o que foi dito pelo Pró-

Reitor Lucidio, eis que a Universidade possui suas instâncias. Ressaltou que existem muitos cursos

não concluídos ainda. Presidente reafirmou a postura da reitoria de respeitar a todos. Professor

Welton Yudi Oda apontou a situação impar por que passa a Instituição, em razão da possibilidade de

dois calendários acadêmicos. Apontou o efeito devastador do govemo sobre os cortes na educação.

Assinalou que a conta de energia da UFAM é alta e em razão da continuidade de alguns professores, a

conta de luz trará altos gastos á Instituição. Pediu uma posição sobre o calendário acadêmico oriundo

da Reitoria. Professor Menabarreto Segadilha França afirrnou que foi diretor da maior unidade, à

epoca, Faculdade de Ciências da Saúde. Afi rmou que nunca viu a situação pela qual passa a

Universidade. Falou sobre os arquivamentos de denúncias advindos da Reitoria e um suposto caso de

agressão. Afi rrnou que 10 professores, numa totalidade de 106, deliberaram sobre a greve. Expôs Ata

de reunião em que se apontam diversas irregularidades. Conselheiro Mariotti Fabiano informou que

objetiva a qualidade de ensino e se preocupa com a atribuição de ajuste do calendário acadêmico dada

aos coordenadores de Curso em conjunto com a Coordenação Acadêmica. Levantou sua preocupação

quanto a reposição e inicio do calendário acadêmico. Professor Rafael Bellani Rodrigues de Souza

ressaltou a necessidade de aguardar aqueles que ainda não terminaram o periodo sob pena de não

haver uniformização no calendário. informou que em Parintins o calendário está suspenso

Au az mui» aim ao; ma; oz 5-comunnúm
E E E *E _ E E ' n f W E



D-i

i-¡ OQDQQCDUW-hüilxl

11

i

f'
¡ Universidade Federal do Amazonas

Conselho de Universitário

integralmente. Professor Eduardo afirrnou que a Assembleia dos docentes ignorou o regimento e a

atual situação advém dessa conduta. Discorda do comportamento da direção da ADUA. Situação atual

se dá pela falta de respeito aos docentes. Houve encaminhamento na Assembleia para que se fizesse

um plebiscito para se deliberar sobre a greve, mas a diretoria não agiu de forma democrática. Saulo

fez menção ao quantitativo de notas não lançadas, reforçando sua preocupação em relação à

organização do calendário. Sugeriu que '2015/2 comece somente após a reposição de 2015/1.

Professor Jorge indagou' se os 52% por cento lançaram notas e Iecionaram com qualidade.

Conselheira Rosa Helena Dias da Silva reiterou que inexistem condições para se dar inicio ao

calendário. Repudiou a presença de seguranças à paisana, visto que isso gera um clima hostil.

Conselheiro Ítalo informou que o momento é de conciliação e considera o que a Conselheira Rosa

reiterou, ser um encaminhamento visto que a Universidade não tem condições de começar as aulas

sem estar unificada. Conselheiro Dirceu Benedicto Ferreira realizou a leitura de um documento em

que os conselheiros da Faculdade de Medicina afirrnam ser uma irresponsabilidade o início do periodo

2015/2, pois fere o projeto pedagógico. Apontou as fragilidades da infraestrutura da Faculdade de

Medicina e sua evolução em relação há alguns anos. Reiterou a proposta de iniciar 2015/2.

Conselheira Elizabeth Tavares Pimentel pediu a manutenção da autonomia de acordo com a

realidade das unidades do interior. Em relação ao que foi dito pelo Conselheiro Merlloti Fabiano,

reiterou que nenhum dos alunos será penalizado ou sofrerá qualquer tipo de prejuizo. No que diz

respeito aos laboratórios, convidou toda a comunidade acadêmica para visitar as dependências do

IEAA. Concedido aparte à Representante Docente do IEAA que pugnou pela unificação do calendário

acadêmico com a consequente postergação do inicio de 2015/2. Conselheiro Neliton Marques da

Silva salientou a disposição dos presentes em construir uma alternativa diante da atual situação,

porém repudiou o tratamento dado aos Conselheiros Cicero e Adriano. Ressaltou que não se pode

entrar numa negociação que vá ferir direitos. Realizou ponderações sobre situação econômica atual.

Sugeriu a criação de uma comissão, para que em uma semana (03/09 - 14/09), analise o conjunto de

propostas e negociações com o Govemo. Conselheiro Hedinaldo Narciso Lima expressou os

progressos advindos dessas tratativas. Afi rrnou acreditar em um avanço no que tange à realização de

um acordo. Inforrnou sobre a recomendação da Procuradoria Juridica no sentido da impossibilidade de

deliberar sobre o calendário, sob pena de desobedecer uma sentença judicial. Propös a constituição de

uma comissão a flm de acompanhar as tratativas do movimento grevista, bem como discutir as

propostas trazidas a esta reunião. Conselheiro Lino João de Oliveira Neves apontou as dificuldades

de algumas unidades em iniciar o calendário acadêmico 2015/2. O início do calendário agravaria o

distanciamento entre as unidades. Postergar o calendário seria uma opção. Propôs postergar o inicio

Au az reuniu «miriam ia;oz z 01s in»unrio
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do calendário 2015/2. a fim de acompanhar as tratativas do movimento grevista com o Govemo.

Conselheira Patrícia dos Anjos Braga Sá dos Santos a FT se inclui no grupo das unidades capazes
de iniciar as atividades dentro do calendário. Propôs nova reunião após o dia 10/09 em que já se

tivesse uma posição sobre a situação da greve. A partir disso, poderia se discutir a forma de reposição

das aulas nos cursos impactados com a greve. Conselheiro Jose Alcimar de Oliveira indagou sobre

a finalidade da reunião, já que não haveria deliberação sobre a suspensão do calendário. Conselheiro

Neliton Marques da Silva reiterou a proposta de constituição de comissão a flm de acompanhar as

unidades acadêmicas no processo de elaboração da reposição e inicio do periodo 2015/2. Fez menção

ao que foi explanado pela Conselheira Patricia e tomou a ideia de duração de uma semana da

comissão. Reforçou seu encaminhamento. Conselheiro Emanuel Orestes da Silveira ponderou sobre

atual situação institucional e reafirrnou a necessidade de uma flexibilidade tanto daqueles professores

que querem dar aula quanto dos professores grevistas. Propós o adiamento do calendário em busca de

aguardar uma posição do govemo, com nova reunião a fim de levantar os resultados. A Presidente

observou que existe uma disposição em não se iniciar o dia 08/09/2015, mas também a constituição de

uma comissão que trabalhará no planejamento do calendário, assim como acompanhamento das

tratativas do movimento grevista com o Govemo. Conselheira Rosa Helena pediu esclarecimentos

sobre a unicidade do inicio do calendário acadêmico. Conselheira Andrea Belem confirmou a data do

14/09/2015. Conselheira Patricia considerou que mesmo havendo um desfecho da greve, a decisão

não teria eflcácia imediata sendo necessários alguns dias após, no caso uma semana. Conselheiro

Edson de Oliveira Andrade reiterou o início do calendário datado para o dia 08/09/2015, sendo

impossivel deixar uma data em aberto. Deixou claro a necessidade de se estabelecer uma data para

inicio do calendário, sem a possibilidade de nova postergação. Conselheira Patrícia informou que não

propôs deixar data em aberto. Conselheira Rosa Helena Dias da Silva pediu que a Presidente

retomasse a síntese feita. Conselheiro Emanuel Orestes da Silveira avaliou que não se pode deixar

o retomo do calendário em aberto. Conselheira Rosa Helena pediu que a proposta fosse repetida. A

Presidente passou a repetir o que segue: considerando o exposto, que acordássemos uma comissão

de 05 Conselheiros que trabalhariam na semana que vem com duas questões: 1) planejamento

concreto e preciso da reposição do primeiro semestre 2015/01; 2) avaliação e monitoramento dos

avanços do movimento grevista docente. Conselheiro Edson de Oliveira Andrade esclareceu que dia

08/09/2015 não será possivel o início do calendário, portanto, haveria a instituição da comissão para as

atividades até o dia 14/09/2015. Sugeriu, ainda, nova reunião do Conselho Universitário nesse dia, e

finalizou afirmando que caso não houver respostas das tratativas com o governo os cursos aptos a

iniciarem o calendário já poderiam dar inicio ás atividades. A Presidente informou a existência de

A reuniu emma; euao caros/rs - corn umiurio 11
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proposta que vedaria o inicio das atividades no dia 14/09/2015. O Pró-Reitor Lucídio Rocha salientou

que o dia 08/09/2015 será o primeiro dia letivo, mas isso não significar ser o primeiro dia de atividades.

Conselheira Rosa Helena pediu que a Presidente repetisse novamente a proposta. A Presidente

informou que sua grande preocupação é que após esse prazo (08/09/2015 - 14/09/2015), apresente-se

uma projeção da vida acadêmica á comunidade, sendo importante estabelecer prazos. Conselheira

Cristiane Bonfim Fernandez pediu esclarecimentos sobre o acordo, visto que esse Conselho não

poderá deliberar sobre a suspensão do Calendário Acadêmico. A Presidente afirrnou que sua dúvida é

a preocupação do Conselheiro Edson de Oliveira porque todas os professores que concluíram suas

aulas. conforme foro acordo, aguardarâo o inicio do semestre de 2015/2. Dessa forma, a comissão

necessitará apresentar uma projeção concreta, a fim de garantir que os professores conclusos

aguardem as reposições, para iniciarem de forma única o calendário acadêmico. É necessário fazer

esse acordo para garantir o trabalho da comissão e expor o planejamento à comunidade acadêmica.

Conselheiro Edson de Oliveira Andrade informou que entendeu que dois caminhos são esperados:

1) a projeção com as datas referentes ao tempo de reposição e data para inicio unificado 2) a obtenção

de dados que mostrem a impossibilidade de inicio unificado. Diante dessas hipóteses, informou que

caso ocorra a segunda hipótese, quem tem condições dará aula a partir dali. Conselheira Rosa

Helena Dias da Silva informou que o Conselheiro Edson de Oliveira Andrade está buscando

antecipar os resultados dos trabalhos da comissão e isso pode atrapalhar. Professor Welton Yudi

Oda aflrmou que não viu nenhuma outra fala contrária ao que se construiu. Conselheira Patricia

aflrmou que a proposta do Conselheiro Edson de Oliveira não destoa do que foi construído no acordo.

Conselheira Andréa Belém Costa afirrnou que a proposta já foi dilapidada e precisa ser

encaminhada. Conselheiro Adriano Fernandes Ferreira informou que convencionou com o

Conselheiro Edson de Oliveira para que fale em nome do movimento, pois se cada um for querer se

manifestar a reunião tornar-se-á improdutiva. Conselheiro Edson de Oliveira Andrade deixa claro

que querem um acordo; concorda que as atividades didáticas especiflcas serão postergadas e que a

data de inicio sera dia 14/09/2015. Nessa data, ocorrerá a reunião do CONSUNI em que a comissão

apresentará o panorama e se possivel a proposta de recuperação do calendário académico. O que a

comissão trará será base para a decisão a ser tomada. Reiterou que comissão trabalhará para se

extrair dados, mas se impossivel a recuperação do calendário, aqueles que possuírem condições de

dar aula exercerão seu direito. Conselheira Rosa Helena afirrnou que essa proposta não condiz com o

que foi verbalizado pela Presidente. Conselheiro Emanuel Orestes reitera que não se pode adiantar o

trabalho da comissão. Conselheiro Lino afirrna que existe pouca diferença entre as duas propostas,

sendo que sua diferença é o estabelecimento de uma data. Afl rma que a imposição de data é

Ata da reunião ordinária dos dias 02 e 03/09/15 - Conselho Universitario 12
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imprópria, pois isso não é um acordo entre partes. Sugeriu que se desse um voto de confiança à

comissão, e caso se chegue no dia 14/09/2015 sem uma proposta, surgirá um diálogo a fim de

solucionar a questão. A Presidente ponderou que as perspectivas sobre a possibilidade de aula eram

inexistentes. Construir' a possibilidade de se postergar o inicio de 2015/2, para levantamento de

informações pela comissão é um passo importante e não deve ser obstado por imposição de uma data

para começo das atividades acadêmicas. O trabalho da comissão é importante para se ter um

horizonte, e a partir daí convencer a unidades aptas ao recomeço de que é importante aguardar as

unidades inconclusas. Diante disso, o Conselho Universitário firmou o acordo, no sentido de instituir

uma comissão com a finalidade de planejar a recuperação do calendário académico e avaliar o avanço

gjidas tratativas do movimento grevista, estabelecendo-se o dia 14/09/2015 para nova reunião do

CONSUNI com o intuito de se avaliar o trabalho da comissão. A comissão foi constituida pelos

seguintes membros do Conselho Universitário - CONSUNI: Thiago Santarém Bastos; Patricia dos

Anjos Braga Sá dos Santos; Neliton Marques da Silva; Crizolda Assis de Araújo; Lino João de Oliveira

Neves; lolete Ribeiro da Silva; Elizabeth Tavares Pimentel. Nada mais havendo a tratar, a Presidente

encerrou a reunião, da qual eu, Lucimar Alcântara de Souza, na qualidade de Secretária-Geral dos

Conselhos Superiores. 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, 02 e 03 de setembro de 2015.

MÁR A PERALES

PRESIDENTE

Luc/MAR ALcÃNrARA DE souzA
sEcRErÁR/A
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