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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

CONSELHO UNIVERSITARIO

U FQM lOQarios

Ata da reunião ordinária realizada no dia

20.04.2011, às 9 horas.

.ij

UFAM

Conselheiros presentes: Márcia Perales Mendes Silva (Presidente); Hedinaldo Narciso Lima,

Edson de Oliveira, Atlas Bacellar, Márcia Eliane A. S. Mello, Arminda Rachel Botelho Mourão,

Rosimeire de Carvalho Martins, Mariomar de Sales
Lima, Norma Cecilia Bustamante, Sidney Netto,

Sónia Maria da Silva Carvalho, Dirceu Benedicto Ferreira, Maria de Meneses Pereira, Jamal Chaar,

Agno Serrão Acioli, .Jefferson da Cruz, Hélder Manuel da Costa Santos, Milton César Costa Campos,

Cicero Augusto Mota Cavalcante, Marina das Graças Paula de Araújo, Vicente Lucena Júnior, Antonio

José Vale da Costa, Ana Cristina Fernandes Martins, Neiiton Marques da Silva, Afonso Celso Brandão

Nina, Edson de Oliveira Andrade, Lenise Benarrós, Jose Eduardo Gomes Domingues, Tanara

Lauschner, José de Ribamar da Silva Nunes, Vera Lúcia Imbiriba Bentes, Sandra Helena da Silva,

Suely Aparecida do Nascimento Mascarenhas, Odinéia Pamplona, José Bezerra Maricaua, Jordana

Luzia Barbosa Mota, Flavio Pereira Garcia dos Santos, Valdejane Tavares Kawada, Carlos Roberto

Viana Pinto, Sebastião Carlos Cabral, Celina de Fátima Botelho, Ana Grijó dos Santos, João da Silva

Araújo, Kenne Kayoly de Lima Yamaguchi, Carlos Augusto Gomes de Almeida, Ronaldo Pontes

Ferreira e Francisco Chagas Parente de Araújo Junior. Ausências justificadas: Natanael Gadelha da

Silva, Vicente Lucena Jr. e José Odri Andrade de Araújo. Pauta: Informes, Discussão e votação da ata

das reunião do dia 25.02.2011; Julgamento dos seguintes processos: 1) Proc. 009l2011

«-

Geraldo

Pantaleáo Sã Peixoto Pinheiro

-

Solicitou afastamento do pais para cursar doutorado

-

Relatora

-

Consa. Mariomar de Sales Lima; 2) Proc. 01712011, 018l2011 e 019/2011

-

Thierry Ray Jehlen

Gasnier; Jaydione Luiz Marcon e Antonio Carlos Witkcski

¬

Progressão vertical para a classe de

professor associado; 3) Discussão sobre a Medida Provisória 520. INFORMES: Presidente

-

1) A

Presidente iniciou a reunião saudando a todos com boas vindas e anunciando a posse do novo diretor

eleito do Instituto de Saúde e Biotecnologia, prof. Helder Manuel da Costa Santos, do Coordenador

Administrativo, o servidor Osmir Bruno da Silva e do Coordenador Acadêmico, prof. Adriano Pereira

Guilherme; 2) Posse do novo Pró-reitor de Assuntos Comunitários o servidor Francisco Benedito

Gaspar de Melo e dos diretores de departamentos, as servidores Maria do Céu Bessa e Adamir de

Melo Amaral. Consa. Sônia Maria da Silva Carvalho

-

1) informou que o curso de Ciências

Biológicas recebeu nota 4 na avaliação do MEC e que os esforços prosseguem na tentativa de atingir a

nota 5; 2) Agradeceu à Prefeitura do Campus a construção das passarelas que contribuiram na

melhoria da segurança no setor sul; 3) Agradeceu à PROEG na pessoa da professora Teresa Cristina

dos Santos Barboza e toda a equipe, pela estrutura oferecida ao MEC; Cons. Agno Serrão Acioli- 1)

Nos meses de fevereiro e março foram avaliados pelo MEC o curso de Letras que recebeu nota 3 e o

curso de Administração e Gestão ainda sem pontuação; 2) No periodo compreendido entre o dia 15 e

18 do mês em curso deverão ser avaliados os cursos de Ciências Agrárias e Ciências do Ambiente,

Ciências Biológicas e Quimica; 3) Um dos prédios em reforma encontra-se quase concluído. Cons.

Francisco Chagas Parente de Araújo Junior

-

1) Solicitou aos seus pares que formalizassem o envio

dos informes a Secretaria, para auxiliar na construção da ata, minimizando as correções. Cons. Hélder

Manuel da Costa Santos

-

Avaliação do curso de Fisioterapia que recebeu nota 3 pelo MEC e

informou que outros cursos também serão avaliados; Cons Jefferson Cruz

-

1) Mobilização dos 3

segmentos, com ênfase nos docentes e discentes por ocasião da visita do Vice-Reitor, do Pró-reitor

Adjunto Adilson Hara e do Prefeito do Campus, prof. Marcos Antonio Freitas Mendonça, e,

posteriormente a visita da Reitora, Profa. Márcia Perales Mendes Silva e do Pro-reitor de

Planejamento, o professor Albertino Carvalho. Nesse encontro ocorreram várias discussões com saldo

positivo, onde foram verificadas as dificuldades enfrentadas pelo Instituto; 2) Agradeceu à

Administração Superior, a ADUA, ao servidor Carlos Augusto Gomes de Almeida e convidou outros

servidores à desenvolverem parcerias em projetos conjuntos com outros municípios; Cons. Sebastião
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Carlos Cabral

-

Possível negociação salarial com o Governo Federal e mobilização dos servidores em

Brasilia; Consa. Sandra Helena da Silva

-

1) Difi culdades de relação entre a sede da UFAM e a

Unidade Acadêmica de Parintins; 2) Resultado positivo auferido com a visita da Reitora e na

oportunidade reiterou o convite para novos encontros; 3) Solidarizou-se com a prof. Marinez França de

Souza; 3) Dificuldades referentes ao quantitativo de Recursos Humanos; Cons. Cicero Augusto Mota

Cavalcante

-

No final de 2007, ocorreu uma reunião do CONSUNI nas dependências da Fazenda

Experimental e nesse evento foi sugerido que isso pudesse se repetir em uma Unidade Acadêmica do

Interior; formalizou, então, o convite para que o CONSUNI se reunísse em Itacoatiara, no ICSEZ; Cons.

Suely Aparecida do Nascimento Mascarenhas

-

Apresentou documento contemplando as

dificuldades e necessidades do Instituto como: 1) Trabalhar institucionalmente pela consolidação da

autonomia do CRVM; 2) Revisão dos projetos dos cursos instalados; 3) Realização de mesa redonda

sobre protagonismo dos povos indígenas na Amazónia, no Auditório da UFAM

-

IEAA; 4) Criação do

curso de especialização em Biologia da Conservação, vinculado ao IEAA; 4) Reunião dos prefeitos e

lideranças politicas e sociais do sul do Amazonas, nos dias 7 e 8. 04, com assinatura da Carta de

Humaitá pela solução de problemas estruturais; 5) Avaliação do curso de Letras pelo MEC; 6) Curso de

Pedagogia será o próximo curso a sofrer avaliação pelo MEC; 7) Troca dos condicionadores de ar nas

saias de aula; 8) Projetos aprovados pela FAPEAM propostos pelos docentes do IEAA; 9)

Apresentação de trabalhos no 50° Congresso da ANPAE/ SP; 10) Exigências de condições adequadas

de trabalho; 11) Instalação de nova biblioteca; 12) Exigências de linhas telefônicas nos ambientes de

trabalho, instalação da intra-net, melhoria no sinal da internet, autonomia administrativa e financeira da

gestão local para solucionar problemas; 13) Solicitação de conclusão das obras dos prédios; 14)

Substituição dos condicionadores de ar para os ambientes administrativos; 15) Ampliação dos

laboratórios; 16) Nomeação imediata de docentes e técnicos aprovados no concurso para o IEAA; 17)

Criação de novos cursos de pós-graduação. Estes são alguns dos inumeros pontos elencados no

documento apresentado pela Conselheira Suely Mascarenhas, apontando as necessidades do

Instituto. Cons. Vera lmbiriba Bentes

-

1) informou que atualmente estava no CONSUNI como

representante docente do ISB, vez que o novo diretor já havia sido empossado; 2) Registrou que o

atendimento GEAP em seu municipio e nulo, mas que estão em processo de credenciamento de

algumas clinicas para oferecer suporte aos servidores de Coari; 3) Carência de docentes na área de

Quimica, com persistência do problema pois não obtiveram êxito nas inscrições pelos Editais; Cons.

Carlos Augusto Gomes de Almeida

-

1) Em 28/03 houve uma assembléia geral no hall do iCHL

contra a Medida provisória 520, tendo sido aprovado estado de greve e calendário de mobilização para

discutir inúmeros pontos reivindicativos, dentre eles as condições de trabalho na Faculdade de

Medicina; Consa. Arminda Mourão

-

1) informou que está atenta sobre o Exame Nacional de

ingresso para o Magistério e registrou que entidades como ANPED e ANPAE passam por cima da

autonomia universitária; 2) Em 8/11 se realizará em Manaus o Encontro de Pesquisa em Educação.

Solioitou aos diretores
das Unidades Acadêmicas a liberação de saias de aula e de auditórios para

comunicação; o evento se relaciona com a pesquisa na educação; 3) A FACED discutirá a Estatuinte

em 03/05 em assembléia geral para indicar seus delegados; 4) O Mestrado em educação regularizou

as revistas mas se ressente da falta de recursos para publicação; Cons. Ronaldo Pontes Ferreira

-

A

Faculdade de Medicina no dia 28/05 discutirá a Estatuinte para escolha de seus delegados, pois já

constituiu sua Comissão de Base. DELIBERAÇÕES: 1) Proc.009/2011

-

Retornou os autos ao lCHL,

para apreciação pelo CONDEP; 2) Proc. 017 a 019/2011

-

Promoveu os docentes Thierry Ray Jehlen

Gasnier, Jaydione Luiz Marcon e Antonio Carlos Witkoski para a classe de professor associado (Res.

003/2011). Esgotadas as aprovações dos processos em pauta, foi aberta discussão sobre a Medida

Provisória 520 que trata da autorização para criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares S.A.,

cujo teor da Medida ensejou a Moção de Repúdio aprovada e editada por este Conselho. Essa

discussão teve início com a apresentação do tema pela Presidente, lembrando que na reunião em que
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foi aprovada a moção de Repúdio foi registrada a solicitação de que posteriormente o assunto fosse

discutido. Vários Conselheiros fizeram suas exposições e indagações acerca da Medida que não e

explicita. O Conselheiro Edson Andrade de Oliveira abordou longamente o assunto. dizendo que

existem muitas incongruências na MP520 e que não se consegue entender o seu significado,

parecendo que o Governo, na tentativa de dar uma resposta ao Tribunal de Contas da União sobre o

pessoal contratado pelas Fundações que atuam nos HUs, editou essa MP como provavel solução, pois

até o dia 31.12.2011 todas as contratações pelas Fundações de Apoio serão encerradas.

Prosseguindo. a Conselheira Arminda Mourão informou sobre um parecer de um advogado de São

Paulo (Santos) onde registrou que a MP 520 esta suieita ao regime juridico próprio das empresas

privadas, ferindo a Lei 8.666 (Das licitações), no que se refere à transferência de recursos para a area

de saúde e ressaltou que não possui normas para contratação, contribuindo para a precarização do

trabalho. Após a exposição exaustiva de praticamente todos os conselheiros presentes, a Cons. Marina

das Graças de Paula Arauto apresentou proposta para o CONSUNI aprovar a criação de Comissão

com a tarefa de acompanhar as discussões e desdobramentos de questões relativas a MP 520,

mantendo atualizado os membros do CONSUNI. A comissão foi constituida com os seguintes

membros: Profa. Marina das Graças de Paula Araújo, Prof. Antonio Jose Vale da Costa, os servidores

TAEs Carlos Augusto Gomes de Almeida, Sebastião Carlos Cabral e o Diretor do HUGV. O resultado

desta Comissão antes de ser encaminhado devera sofrer apreciação pelo CONSUNl. Nada mais

havendo a tratar, a Presidente encerrou a reunião agradecendo a todos os presentes pela exaustiva

contribuição e encerrou a reunião, da qual lavrei a presente ata, que dato e assino, apos a aprovação

dos Conselheiros e a assinatura da Presidente. Manaus, 20 de abril de 2011.
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