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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
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Ata da reunião ordinária realizada no
dia 10.11.2009, as 9 horas.

CONSELHEIROS PRESENTES: Márcia Perales Mendes Silva (Presidente), Hedinaldo
Narciso Lima, Clynio de Araújo Brandão, Raimundo Pereira Vasconcelos, Ricardo Batista Nogueira,
Arminda Rachel Botelho Mourão, Mariomar de Sales Lima, Norma Cecília Bustamante, Lucidio Rocha
Santos, Jamal da Silva Chaar, Eduardo Ossamu Nagao, Maria Augusta Bessa Rebelo, Valdete da Luz
Carneiro, Jefferson da Cruz, José Duarte Alecrim, Cicero Augusto Mota Cavalcante, Rosimeire de
Carvalho Martins, Rosenir de Souza Lira, Vicente Ferreira de Lucena Júnior, Júlio Cêsar Rodriguez
Tello, Kathya Augusta Thomé Lopes, José Francisco M. Neto, Miguel Angelo da Silva, Maria Audirene
de Souza Cordeiro, Ednailda Maria dos Santos, Margarida Carmo de Souza, Antonio Jose Vale da
Costa, llton da Silva Pereira, Ana Grijó dos Santos, Francisco Chagas Parente de Araújo Junior,
Ronaldo Pontes Ferreira, Maria Aparecida Araújo Gandra e Denise Machado Duran Gutierrez.
Ausência justificada: Maria de Meneses Pereira. PAUTA: Informes; Discussão e votação da ata da
reunião realizada no dia 10.09.2009; Julgamento dos seguintes processos: 1. Proc. 02912009 -
CHRYSTIANNE BRAGA SILVA - Recorte a decisão do CONSEPE que manteve sua jubilação.
Relatora - Conselheira Marina das Graças de Paula Araújo; 2. Proc. 03012009 - CELINA CECILIA
COSTA BRITO - Recurso de reversão de jubilamento. Relator- Conselheiro David Lopes Neto; 3.
Proc. 03112009 - ADMINISTRACAO SUPERIOR - Submete a aprovação do CONSUNI o Plano
Institucional de Formação de Quadros Docentes. Relatora - Conselheira Arminda Botelho Mourão; 4.
Proc. 03212009 - ADAMIR DE MELO AMARAL E OUTROS - Solicita provimento do recurso referente
aos cargos comissionados de confiança no periodo de 1976 a 1986. Relator ~ Conselheiro Clynio de
Araújo Brandão; 5. Proc. 03312009 - PROEG - Proposta de resolução para aplicação de penalidades
aos docentes que não lançarem notas e faltas no prazo. Relator -» Conselheiro Ricardo José Batista
Nogueira. INFORMES: Presidente: Presidente: a) HUGV - Recebeu a visita do MEC, provocada por
um oficio enviado pela Administração Superior, em razão da situação critica em que se encontra o
Hospital com a midia aventando a possibilidade de fechamento do mesmo. Apesar do aporte de verbas
da propria UFAM, não foi possível resolver os problemas atravessados pelo Hospital, assim, o MEC
disponibilizou Comissão para trabalhar o planejamento e a administração do HUGV, que devera ter
inicio anda este mês; b) A Faculdade de Medicina está em processo de revitalização; c) Aquisição de
livros para a Biblioteca, materiais para laboratórios, utilizando recursos do MEC da ordem de dois
milhões de reais; d) Reunião com os alunos da Faculdade de Medicina com a alta direção onde se
verificou que as informações sobre as providências tomadas não eram repassadas aos alunos que, a
partir de agora, deverão acompanhar todo o Termo de saneamento de sua Unidade. Ainda com relação
ã Faculdade de Medicina informou que o projeto pedagógico foi aprovado no Departamento e sera
enviado a CEG para aprovação. e) Registrou a realização do 1° Fórum de Reitores das IFES da Região
Norte com a participação dos lFETs, cujo tema central abordado foi pesquisa e pós-graduação.
Durante este evento a UFAM foi escolhida para a presidência do Fórum e a Vice-presidência ficou com
o IFAM. O evento contou com a presença do Dr. Emídio Cantidio de Oliveira (CAPES). A Ufam recebeu
um aporte adicional de cento e oitenta mil reais relativos ao Edital CAPES de infraestrutura; f) Em
Benjamin Constant foi deflagrada greve dos alunos com o envio de varias denúncias a Reitoria. O Vice-
reitor Hedinaldo Narciso Lima viajou a Benjamin Constant com o Prof. Adilson Hara e durante a
semana dialogou com os alunos e professores garantindo a apuração dos fatos atraves da instituição
de Comissão de Sindicância que sera presidida pelo Prof. Lucidio Rocha Santos..Nesta visita o Vice-
reitor trouxe, também, documento formal da Diretora da Unidade apresentando as ocorrências. Prof.
Rosana Parente - a) Visita do MEC a Faculdade de Medicina; b) Projeto pedagógico do curso de
medicina aprovado; c) Convênios firmados com a Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, com
ampliação de acolhimento na rede basica aos discentes dos cursos de Serviço Social, Psicologia,
Fisioterapia e Medicina. Conselheiro António José Vale da Costa - Registrou a passagem dos 30
anos, no dia 28.102009, da ADUA e em seguida procedeu a leitura de um documento dos docentes do
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INC de Benjamin Constant. Conselheiro Francisco Chagas Parente de Araújo Junior - Solicitou á
correção e atualização da informaçoes no site institucional e parabenizou a iniciativa do culto
ecumènico que coincidiu com o aniversário da ADUA. Conselheira Arminda Mourão: a) 2”
Conferência Nacional de Estudantes e o Ensino Superior não se fez representar por não haver sido
convocada. Neste evento foi discutido o Plano Nacional de Educação. A Conselheira, na conferência
de 2010 estara como delegada; c) Dia 10.12.2009 eleição na FACED. Conselheiro José Francisco
Neto - O Programa de Pós-graduação em Informática comemorou a 100* defesa de dissertação.
Conselheira Ednailda Santos - a) Assumiu a representação docente do IEAA; b) Dia 1.12.2009
haverá reunião com os docentes do IEAA e pediu a presença da Reitora; c) Solicitou a elaboração de
um calendário de reuniões para os Colegiados Superiores. Conselheiro Ricardo Nogueira - Abertas
as inscrições para a diretoria do lCHL e a eleição será realizada no dia 2122009. Conselheiro
Jefferson da Cruz - Solicitou calendário para as reuniões dos Conselhos Superiores; b) Diante da
interpretação equivocada dos professores do ICSEZ ao verem a foto do momento em que se votava a
Moção relativa á Dedicação Exclusiva dos Docentes enviada ao MEC em que o Diretor e a proF Maria
Audirene Cordeiro estavam com as mãos na mesa, face já haverem votado, favoráveis ao documento,
vez que foi aprovado por unanimidade, os seus pares entenderam que haviam sido contrários á
votação, por essa razão, foi solicitado a ratificação nesta ata, apesar da Secretaria ter enviado um
documento esclarecendo o que era unanimidade e a outras modalidades de votação, para desfazer o
mal-entendido. Conselheira Rosimeire Martins - a) Participação da Faculdade de Psicologia e da
FACED em um encontro promovido pela Secretaria de Direitos Humanos com interesse voltado para a
consciencia dos direitos humanos; b) Retorno de docentes dos doutorados interinstitucionais.
Conselheiro Clynio Brandão - Comunicou, com pesar, o falecimento do Dr. Oyama ltuassu, ex-
membro do Conselho Diretor da FUA. Conselheira Maria Audirene Cordeiro - a) 1a Mostra de
Extensão em Parintins; b) 1° Congresso PIBIC com agradecimentos a presença do prof. Frederico
Arruda; c) 10 Trabalhos do PIBIC, sendo 6 (seis) rejeitados por não haverem passado pela Comissão
de Etica. DELIBERAÇÕES: Ata da reunião de 10/10/2009, aprovada por maioria de votos. 1. Proc.
02912009. Retirado de pauta; 2. Proc. 030/2009. indeferiu o recurso da Sra. CELINA CECILIA COSTA
BRITO, de reversão de jubilamento, estabelecido pela Resolução n° 026/2009 (Parecer n° 005/2009);
3. Proc. 031/2009. Aprovou as seguintes determinações: 1) Realização de Seminário com os
programas de pós-graduação e representantes das Unidades Acadêmicas do Interior para definir a
relação entre os docentes a serem titulados com as respectivas áreas, programas e linhas de pesquisa
a serem implementadas por ano e por Campus; 2) Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para o
projeto retomar ao CONSUNI para aprovação do Plano (Parecer n" 006/2009); 4. Proc. 03212009.
Retirado de pauta; 5. Proc. 03312009. Concedeu vista ao processo à Conselheira Arminda Rachel
Botelho Mourão. 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,
apos a aprovação dos Conselheiros e assinatura da Presidente. Plenário Abraham Moysés Cohen, em
Manaus, 10 de novembro de 2009.


