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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
coNsELi-io UNIVERSITÁRIOUFAM

Ata da reunião ordinária, realizada no dia
16.03.2012, às 8h30.

CONSELHEIROS PRESENTES: Márcia Perales Mendes Silva (Presidente), Hedinaldo
Narciso Lima, Clynio de Araújo Brandão, Nilson Rodrigues Barreiros, Nelson Matos de Noronha,
Arminda Rachel Botelho Mourão, Rosimeire de Carvalho Martins, Mariomar de Sales Lima, Norma
Cecilia Rodriguez Bustamante, Nair Chase da Silva, Lucidio Rocha Santos, Sônia Maria da Silva
Carvalho, Maria de Meneses Pereira, Nikeila Chacon de Oliveira Conde, Jamal da Silva Chaar, Agno
Nonato Serrão Acioli, Antônio Heriberto Catalão Júnior, Helder Manuel da Costa Santos, Milton César
Costa Campos, Fábio Medeiros Ferreira, Marina das Graças de Paula Araújo, Vicente Ferreira de
Lucena Júnior, Antonio José Vale da Costa, Afonso Celso Brandão Nina, Andrea Viviana Waichman,
Lenise Socorro Benarrós de Mesquita, José Eduardo Gomes Domingues, Sandra Helena da Silva,
Suely Aparecida do Nascimento Mascarenhas, Antônio Pereira de Oliveira, Valdejane Tavares Kawada.
Francisco Chagas Parente de Araújo Júnior, Carlos Augusto Gomes de Almeida. Celina de Fatima
Monte Botelho, Sebastião Carlos Cabral, João da Silva Araújo, Ronaldo Pontes Ferreira e Ruiter Braga
Caldas. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: HadelãndiaMilon de Oliveira e Odinéia do Socorro Pamplona
Freitas. PAUTA: informes; Discussão e votação da ata da reunião realizada no dia 26.01.2012;
Julgamento dos seguintes processos: 1. Proc. 001/2012 - WALDEMAR MANCINI --lnterpöe recurso
contra Decisão que indeferiu seu pedido de mudança de carga horária, de 40h para Dedicação
Exclusiva, anulação do Parecer do CPPD e outros pleitos contidos nos autos. Relatora - Conselheira
Sônia Maria da Silva Carvalho. 2. Proc. 002/2012 - RONIS DA SILVEIRA - Progressão
vertical/Associado; Proc. 003/2012 - MARIA ALICE D'AVILA BECKER - Progressão
vertical/Associado; Proc. 004/2012 - MARILENE CORRÊA DA SILVA FREITAS - Progressão
vertical/Associado; Proc. 005/2012 - ANTONIETA DO LAGO VIEIRA - Progressão vertical/Associado;
Proc. 006/2012 - KATSUHITO TAKITA - Progressão vertical/Associado; Proc. 007/2012 - JOSÉ
WALDEMAR GONÇALVES DE SOUZA - Progressão vertical/Associado; Proc. 008/2012 -
RAIMUNDO PEREIRA DE VASCONCELOS - Progressão vertical/Associado. INFORMES:
Presidente: informou sobre a implantação do Programa de Educação Continuada. Cons. Clynio de
Araújo Brandão - Usou do espaço destinado aos informes, apesar de reconhecer que não se tratava
de um tema usual, mas, com o fito de esclarecer quaisquer dúvidas que por ventura paire dentre os
seus pares sobre sua honradez e dignidade, para fazer o registro público de que há dois anos vem
sendo vitima de um processo difamatório de calúnias infundadas e extorsivo. Assim, vem de público
dar satisfação às mulheres da UFAM, aos professores e alunos. Apesar de todo o constrangimento,
sentiu-se obrigado a prestar esse depoimento, apresentando fatos concretos e documentos que o
eximiram de qualquer acusação, por total e absoluta ausência de indícios. Feito o registro, conselheiros
como Edson de Oliveira, Arminda Rachel Botelho Mourão e Nelson Matos de Noronha e outros, bem
como professores de sua Unidade, a Faculdade de Direito, se pronunciaram lamentando o ocorrido e
com a devida vênia da Presidente, foi lida carta assinada pelo professor José Russo, transcrita a
seguir: “Manaus 8 de março de 2012. Ao professor Clynio de Araújo Brandão. Nesta. Estimado amigo,
Apos acompanha-lo lado a lado durante todo o calvário pelo qual você palmilhou, em decorrência de
cruéis calúnias que lhe foram assacadas gratuitamente, desejo registrar um depoimento sincero,
autorizando-o a fazer dele o uso que lhe aprouver. Nossas familias compartilham de uma amizade
muito afetiva, permanente e oriunda de longa data, o que nos faz reciprocamente conhecedores de
nossas vidas familiares. Dentro desse sentimento, registro o meu testemunho do acendrado amor que
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você dedica a seus dois filhos, Lara e Clynio Filho, aos quais ministra uma educação primorosa e os
orienta em principios morais sacrossantos, recebidos de seus pais e seus avós. Por fim devo dizer,
que, nas constantes visitas que fiz com minha esposa a seu lar, pude constatar o ambiente feliz,
característico de uma familia pura e bem formada, que não pode ser atingida por calúnias pérfidas,
partam de onde ou de quem partir. *Ex corde'. José Russo". Ato continuo o Conselheiro Nilson
Rodrigues Barreiros propôs a feitura de nota de desagravo, proposição aceita por unanimidade.
Prosseguindo, o Conselheiro Edson de Oliveira manifestou-se sobre a questão que envolvia o
professor Clynio de Araújo Brandão, da seguinte maneira. “Exerço a advocacia por mais de 30 (trinta)
anos, fui Presidente da Ordem dos advogados. Seção do Amazonas, por 2 (dois) mandatos. deparei-
me com algumas iniquidades, mas. esta questão é das mais absurdas e maldosas por carecer de
qualquer prova material ou indicio que possa constranger ou atingir a dignidade do Professor Clynio de
Araújo Brandão. Na sequência a Professora e Conselheira Marina das Graças de Paula Araújo ainda
sobre o assunto disse: "Havia uma clara intenção de prejudicar o Prof. Clynio Brandão, ocorrendo até
mesmo coação fisica e moral de testemunhas que lhes eram favoráveis, como ameaça de morte e
invasão de domicilio, conforme Boletim de Ocorrência". Ainda sobre o assunto a Professora Flávia
Regina Porto de Azevedo, disse "que conhece a residência do Professor Clynio Brandão, pois
ministrava aulas para sua filha e sempre constatou amor e respeito aos seus filhos e ,ao seu lar, trata-
se de uma residência honrada e abençoada". Por todos os depoimentos ali prestados, os seus pares se
pronunciaram pedindo a aprovação de moção de repúdio e solidariedade, o que foram prontamente
aceitas. Cons. Francisco Chagas Parente de Araújo Júnior - informou sobre a elaboração de um
relatorio etnográfico das demandas de infraestrutura da FACED, pontuando os problemas. Cons. Agno
Nonato Serrão Acioli - 1) Construção dos Blocos do INC devem ser retomados; 2) 29í)3.2012 -
Colação na Unidade; 3) Agradecimentos dirigidos ao Professor Nelson Matos de Noronha e ao
Professor Tucci pela organização do concurso; 4) Congresso do ANDES onde foi aprovada moção de
repúdio contra abuso e assédio impingtdo ao Instituto Natureza e Cultura, desde de 2006, porém este
assunto nunca foi discutido ou avaliado pela sua comunidade. Consa. Arminda Rachel Botelho
Mourão - 1) Abertura do PPGE (Mestrado/Doutorado, para seleção interna; 2) Recebimento de 2
recursos. 3) Curto circuito nas instalações da FACED, fato comunicado à Prefeitura, porem não
recebeu nenhuma resposta sobre o assunto demandado; 4) Estagio probatório - relativamente aos
cursos que deveriam ser oferecidos pela FACED, mas até o momento não foi possivel realiza-los, por
isso refletiu sobre a possibilidade de ofertar os cursos no modo semipresencial e ajustar a Resolução
que normatiza o assunto; 5) - Processo no CONSAD para a retirada dos cães e gatos das
dependências da UFAM. Cons. Nilson Rodrigues Barreiros - 1) Agradeceu o recebimento de 100
cadeiras para os alunos utilizarem no prédio novo; 2) O Centro de Zoonoses da Prefeitura visitou o
Campus e fez o mapeamento dos animais domésticos pois hà um projeto para retirada desses animais.
Cons. Milton Cesar Campos - 1) Problemas de acessibilidade no Campus-Humaitá, pois temos
apenas uma sala no térreo do lEAA e existem alunos e servidores que não podem subir escadas no
Instituto Educação, Agricultura e Ambiente por problemas de saúde, mencionando inclusive o caso de
uma professora do Curso de Letras que está doente e afastada por 90 dias por conta da acessibilidade;
2) Agradecer a PROADM e PCU pela liberação de recursos para reforma das salas de professores,
sala de núcleos, pequenos laboratórios, reforma da garagem e pintura; 3) Agradecer a PROEG, em
especial ao PARFOR pela inserção da Unidade na discussão dos Cursos em Humaitá; 4) Agradecer a
PROEG pelo Curso de Formação Continuada no Campus-Humaitá, pois esta é uma demanda antiga. ¬
Cons. Fábio Medeiros Ferreira - 1) Justificou a ausência da Consa. Odinéia do Socorro Pamplona
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Freitas e agradeceu o apoio da Administração Superior pela conclusão da reforma do bloco antigo; 2)
Acessibilidade como ponto na avaliação pelo MEC; 3) Reconhecimento do curso de Engenharia de
Produção com nota 3; 4) Após as avaliações todos os cursos foram reconhecidos; 5) Agradeceu ao
Cons. Nilson Barreiros pela doação de braço robótico; 6) Estágios - inserção dos alunos nas
empresas. Consa. Sônia Maria da Silva Carvalho - 1) Comunicou o assassinato da acadêmica
Natália Penhalosa Duarte, do ICB, e solicitou a aprovação de moção de repúdio; 2) Agradeceu a
PROCOMUN e a Reitoria pelo apoio dado para o traslado e sepultamento. Cons. Antônio Pereira de
Oliveira - 1) Congresso do ANDES contou com a presença de 450 docentes para diagnóstico da
conjuntura do pais; 2) Campanha salarial para os servidores federais, com marcha em Brasilia a
ocorrer no dia 28.03.2012; 3) Acordo com o governo em 2011 para pagamento de gratificação se
transformou em projeto de Lei n° 233, faltando a votação. 4) Campanha pela carreira docente com
divulgação dos itens mais expressivos; 5) Assédio moral - nova modalidade do trabalho
contemporâneo. Cons. Ruiter Braga Caldas - 1) Outorga dos diplomas de cursos de graduação e de
doutorado no IComp. 2) Solicitou à PCU que retornasse o apoio localizado na pessoa do sub-prefeito.
Cons. Sebastião Carlos Cabral - 1) Eleição para o novo colegiado da CIS agendada para o dia
17.04.2012; 2) Solicitação de abertura de concurso para contratação de RH; 3) Congresso TAEs, a
realizar-se no periodo de 10 a 15.04.2012 com a FASUBRA para discutir o novo modelo EBSERV. fruto
da terceirização que avança nas IFES, discutir o modelo de Universidade e autonomia, bem como a
previdência privada no serviço público. Cons. Ronaldo Pontes Ferreira - Solicitou esclarecimentos
sobre a complementação da Estatuinte e agradeceu a PROCOMUN a oferta e disponibilização do
curso de espanhol para os servidores. Cons. Jamal da Silva Chaar - 1) Formatura no ICE relativa ao
curso de Quimica, com 37 alunos; 2) Software para ensalamento funcionando a contento, porém o não
cumprimento dos prazos por parte dos docentes compromete os resultados; 3) Vagas do concurso -
dificuldades no preenchimento. Consa. Suely Aparecida do Nascimento Mascarenhas - 1)
Registrou reconhecimento das melhorias nas instalações/reformas no IEAA realizadas ao final do ano.
2) Destacou o reconhecimento dos docentes pelo esforço da gestão local em melhorar as condições
logísticas da unidade. 3) Finalidade do Programa de Formação Docente em serviço pela PROEG
visando melhoria dos indicadores. 4) Realização de eventos aprovados pela FAPEAM em maio. I
Conferência Interdisciplinar do IEAA e ll CONFISMAT em maio com a presença do professor Celso
Antunes e apoio da comissão cientifica de várias Universidades: UFGO, UFMT, UFOPA, UNIR dentre
outras. 5) O MEC/SESU abriu processo motivado pelos abaixo assinados enviados aos Presidentes
LULA em 2010 e Dilma Roussef em 2011, encaminhados pela Secretaria Executiva da Presidência da
República. O MECISISU encaminhou oficio ã unidade em 29.02.2012 informando que abriu processo e
que sera necessario envio do estudo socioeconômico bem como aprovação no orçamento da União.
informou que no atual PPA está previsto a consolidação dos novos campi inclusive o de Humaitá. 6) No
expediente o MEC reitera que de acordo com o artigo 207 da Constituição/88 os campi federais
sediados fora da sede gozam de autonomia administrativa, financeira e económica. É preciso que a
instituição crie condições logísticas e de pessoal para o exercicio da autonomia estabelecida pelo artigo
207/88 CF. 7) Necessidade de retomar o respeito institucional a jurisdição do Campus Vale do Rio
Madeira, sediado em Humaitá que abrange os municipios de Borba, Novo Aripuanã, Manicore, Apuí e
Humaitá. Que os projetos e ações da UFAM nas jurisdições sejam geridos com a participação da
comunidade acadêmica do Campus. 8) A única assistente social da unidade foi transferida por motivo
de saúde. A unidade precisa que a Administração estude uma forma de atender as necessidades do
serviço no IEAA até que seja concluido o processo do concurso e dada posse ao candidato/a

Ata da reunião do dia 26.01.2012 3



l-¡ (DkfliflflOfiUlzlälaJkâl-I

lr-\ 5-*

P' NI

i-\ LH

n-I- J>

DH U1

i-I G1

I-P \J

s-› OO

I-P LD

N O

N) Ir-i

N) N!

I\J U3

B) -lä

N) U1

NJ G1

N) \1

B) W

N) LO

UJ CD

LU I-l

LU NJ

UJ UJ

Ud «lã

35
36
37
38
39
40
41
42

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
coNsELHo UNIVERSITÁRIO

aprovado/a. 9) O IEAA estará abrindo seleção para o curso de especialização e alfabetização para
inicio das aulas no 2° semestre. 10) Considerando as condições logísticas de saúde de Humaitá, não
foram realizados exames obrigatórios de oftalmologia aos servidores com mais de 45 anos.
DELIBERAÇÕES: Aprovou por maioria de votos, a ata da reunião realizada no dia 26.01.2012.
Processos: 1. Proc. 001/2012 - Decidiu arquivar o supracitado processo por perda do objeto, uma vez
que o solicitante Professor WALDEMAR MANCINI haver sido aposentado pela compulsória (Parecer
n” 002/2012); 2. Proc. 002/2012, Proc. 00312012, Proc. 004/2012, Proc. 052/2012, Proc. 006/2012,
Proc. 007/2012 e Proc. 008/2012 - Aprovou a Progressão Vertical para a classe de Professor
Associado aos seguintes docentes: ANTONIETA DO LAGO VIEIRA, JOSÉ WALDEMAR
GONÇALVES DE SOUZA, KATSUHITO TAKITA, ALICE D'AVILA BECKER, MARILENE CORRÊA
DA SILVA FREITAS, RAIMUNDO PEREIRA DE VASCONCELOS e RONIS DA SILVEIRA (Resolução
n° 003/2012); MOÇÃO DE REPÚDIO (aprovada por unanimidade) - "O Conselho Universitário
manifestou moção de repúdio à violência urbana cometida contra a acadêmica Natália Penhalosa
Duane, do 5° Periodo do curso de bacharelado em Ciências Biológicas/ICE, assassinada em Salvador
Bahia, decorrente de um assalto ocorrido em 06.03.2012, quando da participação no Congresso de
Zoologia no qual apresentaria resultados de suas atividades de pesquisa na área de Zoologia, como
bolsista do PIBIC desta Universidade. Plenário dos Conselhos Superiores da UFAM “Abraham Moysés
Cohen", em Manaus, 16 de março de 2012. Márcia Perales Mendes Silva - Presidente.” MOÇÃO DE
SOLIDADIREDADE (aprovada por unanimidade). “O CONSUNI, Órgão da administração superior da
UFAM, em reunião ocorrida em 16.03.2012, vem a público manifestar moção de solidariedade ao
ilustre Diretor da Faculdade de Direito desta UFAM, prof. Clynio de Araújo Brandão, em razão dos
seguintes fatos: 1) Trouxe o prof. Clynio Araújo Brandão ao conhecimento deste CONSUNI fatos que
lhe tentaram macular a honra subjetiva; 2) Não obstante a patente inexistência de quaisquer provas
materiais dos atos atribuídos ao aludido docente, foi deflagrado procedimento apuratório; 3) instaurado
o procedimento, foi à acusação veemente repetida pelo Juizo competente que, em justa decisão,
liminarmente rejeitou a difamatória acusação; 4) Por causa de todos os constrangimentos
experimentados pelo ilustre professor, cuja idoneidade se comprova ao longo de mais de 40 anos no
exercicio efetivo da docência junto a Faculdade de Direito da UFAM, manifesta este Conselho a mais
irrestrita çolidariedade ao professor indevidamente acusado, fazendo-o por intermédio da presente
Moção de Solidariedade. Plenário dos Conselhos Superiores da UFAM 'Abraham Moysés Cohen', em
Manaus. 16 de março de 2012. Márcia Perales Mendes Silva - Presidente". 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. Plenário dos Conselhos Superiores da UFAM
“Abraham Moysés Cohen", em Manaus, 16 de março de 2012.
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