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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
coNsEu-io UNIVERSITÁRIO

U FÁM IOO anos

Ata da reunião ordinária realizada no dia
22.06.2011, às 9 horas.

Conselheiros presentes: Márcia Perales Mendes Silva (Presidente), Hedinaldo Narciso Lima, Sebastião
Marcelice Gomes, José de Castro Correia, Nelson Matos de Noronha, Arminda Rachel Botelho Mourão,
Mariomar de Sales Lima, Norma Cecilia Bustamante, Lucidio Rocha Santos, Sônia Maria da Silva Carvalho,
Dirceu Benedicto Ferreira, Maria de Meneses Pereira, Jamal da Silva Chaar, Jorge Luiz de Freitas Lima, Sérgio
Vieira do Nascimento, Hélder Manuel da Costa Santos, Milton César Costa Campos, Cicero Augusto Mota
Cavalcante, Antonio José Vale da Costa, Ana Cristina Fernandes Martins, Nazaré Maria de Albuquerque
Hayasida, Claudio Dantas Frota, Neliton Marques da Silva, Afonso Celso Brandão Nina, Andrea Viviana
Waichman, Edson de Oliveira Andrade, Lenise Benarrõs de Mesquita, José Eduardo Domingues, Tanara
Lauschner, José de Ribamar da Silva Nunes, Vera Lúcia lmbiriba Bentes. Rafael Bellan Rodrigues de Souza.
Fabrício Berton Zanchi, Antonio Pereira de Oliveira, Michele Cristina Lima de Oliveira, Valdejane Tavares
Kawada, lrlene Pinheiro da Costa, José Bezerra Maricaua, Carlos Roberto Viana Pinto, Kenne Kayoly de Lima
Yamaguchi, Celina de Fatima Monte Botelho, Sebastião Carlos Cabral, Carlos Augusto Gomes de Almeida.
Francisco Chagas Parente de Araújo Junior, João da Silva Araújo, Mana Rosalba da Costa Bilby e Ronaldo
Pontes Ferreira. Pauta: Informes; Discussão e votação da ata da reunião realizada no dia 20.04.2011;
Julgamento dos seguintes processos: 1. Proc. 009/2011 - GERALDO PANTALEÃO SÁ PEIXOTO PINHEIRO -
Solicita afastamento do pais para concluir doutorado. Relator- Conselheiro Dirceu Benedicto Ferreira; 2. Proc.
011/2011 - NIT - Proposta de Politica Institucional de inovação Tecnológica. Relator - Conselheiro Cicero
Augusto Mota Cavalcante; 3. Proc. 016/2011-DEPTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO - Submete à
apreciação do CONSUNI a criação do Instituto de Computação - ICOMP. Relator- Conselheiro Lucidio Rocha
Santos; 4. Proc. 020/2011 - GILSON VIEIRA MONTEIRO; Proc. 021/2011 - JOÃO MARCOS BASTOS
CAVALCANTI; Proc. 022/2011 - JOSÉ ALBERTO DA COSTA MACHADO; Proc. 023/2011 - RICARDO JOSÉ
BATISTA NOGUEIRA - Progressão vertical para a classe de Professor Associado; 5. Proc. 024/2011 -IVANI
FERREIRA DE FARIA - Afastamento da docente para Pós-doutorado. Relator- Conselheiro Neliton Marques
da Silva. 6. Proc. 025/2011 - MARCIO AQUIO HOSHIBA - Recorre do indeferimento do Vice-reitor ao pedido de
redistribuição. Relatora - Conselheira Maria de Meneses Pereira. EXTRA-PAUTA: Apreciação da Moção de
apoio ao movimento paredista dos servidores TAES apresentada pelo Cons. Carlos Augusto Gomes de Almeida.
INFORMES - Presidente: a) Abriu a reunião com votos de boas vindas aos Conselheiros; b) Apresentou o novo
diretor da Faculdade de Tecnologia, o professor Dr. Jose de Castro Correia; c) inicio da mudança da Reitoria
para o Centro Administrativo; d) Eleições: 16/06/2011 - Diretor - Prof. Fábio Medeiros Ferreira (lCET);
17.06.2011 - Parintins - Prof. Antonio Heriberto Catalão Jr.; 27.06 2011 - HUGV - Diretor Prof. Lourivaldo
Rodrigues de Souza e Rubem Jr como Vice-diretor; 16.06.2011 - ANDlFES - Reitor José Luiz Martins da UFOP.
e) Participação da UFAM na AULP (Bragança/Portugal) no periodo de 4 a 16.06.2011; f) Posse de 45 novos
TAEs para o Interior, vagas remanescentes de 2009; g) Il FORPLAD (20 a 22/06); d) Programa Nacional de
Administração Pública (Bacharelado e pos - graduação Lato sensu); h) Oficio da presidente da Comissão
Executiva do Processo Estatuinte informando do cumprimento do cronograma; registrou os parabéns à
presidente da Comissão, Profa. Audirene Cordeiro e demais membros da comissão; í) PIBIC - 741 projetos
inscritos, 667 projetos aprovados, Humaitá com 39 projetos e Itacoatiara com 49 projetos , representando 20%
do total apresentado; j) Novas cotas de bolsas: CAPES (64), FAPEAM (48); Resultado Final (MEC/SESU)
aproximadamente 40 e 250 do PACE; k) Cotações de grau - terão inicio em julho com término no mês de
setembro, perfazendo um total de 30 colações; I) início das comemorações dos 20 anos do Museu Amazônico -
dia 22.06, às 19 horas. Cons. Antonio José Vale da Costa - A MP 520 foi aprovada com modificações,
seguindo para o Senado Federal, onde em 2/06/2011, o texto caducou. Consa. Arminda Rachel Botelho
Mourão - Registro da eleição das Câmaras de assessoramento da FAPEAM e na oportunidade solicitou o
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encaminhamento de documentação para inscrição. b) Preocupação da FACED em discutir as metas do REUNI;
c) Professor temporário - as vagas não são para os estatutários, mas para o professor temporario e o número de
vagas compromete o trabalho docente na UFAM; Cons. Francisco Chagas Parente de Araújo Jr. - Como
participante do Grupo de Trabalho do Comitê Gestor Ambiental, infonnou que a minuta de resolução sobre
Politica Ambiental está concluída. Cons. Antonio Pereira de Oliveira - Apresentação da proposta do projeto de
lei da Carreira Docente aprovada no 30° Congresso do ANDES; Cons. Jamal da Silva Chaar - a) Sistema
LOCUS para ensalamento criado pelo professor Horacio esta disponível no sitio do DCC; foi disponibilizado para
a PUC do Rio de Janeiro como software livre; b) Professor Domingos Anselmo teve sua casa incendiada e o lCE
esta promovendo rifa solidária. Cons. Neliton da Silva Marques - A direção da Faculdade de Ciências Agrarias
não foi comunicada da construção do Laboratório de Anatomia Humana, gerando desconforto na execução das
aulas. Consa. Sônia Maria da Silva Carvalho - Eleições para o HUGV - Diretores das Unidades Acadêmicas
votantes neste processo eleitoral devem convocar seus alunos para votarem. Consa. Mariomar de Sales Lima
- Curso de Economia avaliado com êxito, neste sentido agradeceu o apoio da Reitoria e da PROEG neste
processo. Cons. Fabrício Berton Zanchi - a) Realização do Seminario de Agricultura; b) Trabalhar
institucionalmente pela consolidação da autonomia do CRVM; c) Revisão dos projetos dos cursos instalados; d)
Realização de mesa redonda sobre protagonismo dos povos indígenas na Amazônia, no Auditório da UFAM «-
IEAA; e) Criação do curso de especialização em Biologia da Conservação, vinculado ao IEAA; f) Reunião dos
prefeitos e lideranças politicas e sociais do sul do Amazonas, nos dias 7 e 8/04, com assinatura da Carta de
Humaitã pela solução de problemas estruturais; g) Instalação de nova biblioteca; h) 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; i) Solicitação de conclusão das obras dos
prédios; j) Avaliação do curso de Letras pelo MECz. k) Criação de novos cursos de pos-graduação. Cons.
Cláudio Dantas Frota - Registrou os problemas com a estrada de acesso ao Campus, cujo asfaltamento está
comprometido, concorrendo para a possibilidade de acidentes; como sugestão ofereceu apoio institucional da
FES, através de cursos de gestão para a Prefeitura do Campus e em troca a Prefeitura realizaria o trabalho,
minimizando o problema. A presidente respondeu que a Administração ja estava trabalhando para solucionar os
problemas citados. Cons. Dirceu Benedicto Ferreira - a) Agradeceu o apoio da Administração Superior pela
reforma predial realizada na Faculdade de Medicina; b) Comunicou que o PET/FM pode ser extinto por falta de
tutores. Encerrados os informes o Conselheiro Cicero Augusto Mota Cavalcante solicitou espaço para
apresentar relatório de gestão de seu mandato à frente do ICET, onde realizou um verdadeiro historico da
trajetória da Unidade Acadêmica de ltacoatiara, relatou as atividades desenvolvidas durante o periodo em que
esteve na direção da Unidade e, ao final, agradeceu a oportunidade que lhe foi concedida. Na sequência, o
Cons. Hedinaldo narciso Lima e a Presidente, Profa. Márcia Perales Mendes Silva registraram seus
agradecimentos destacando a conduta exemplar, o empenho e a dedicação com que desempenhou suas
atividades no ICET, o que foi corroborado pelos seus pares. DELIBERAÇÕES: 1) Ata da reunião ordinária
realizada no dia 20.04.2011, resultou aprovada por maioria de votos dos presentes. 2) Na apreciação da pauta o
Conselheiro Antonio Jose Vale da Costa solicitou a retirada de dois pontos de pauta relativos à proposta de
politica institucional de inovação tecnológica e `a criação do Instituto de Computação na estrutura administrativa
da UFAM. Colocado em votação o pedido, resultou que o processo n° 011/2011 referente ao NIT seria apreciado
em outra reunião especifica e o processo que versava sobre a criação do ICOMP seria analisado e julgado nesta
reunião, ambas as decisões, por maioria de votos. Foi também incluida Moção de Apoio ao movimento grevista
apresentada pelo Conselheiro Carlos Augusto Gomes de Almeida, como ponto extra-pauta. Aprovou a Moção de
Apoio à greve dos servidores tecnico-administrativos em educação da Universidade Federal do Amazonas - O
Conselho Universitário, em reunião ordinária realizada nesta data, considerando a história de luta dos servidores
Técnico-administrativos em educação na defesa da Universidade Pública, Gratuita, de Qualidade e socialmente
referenciada e de melhores condições de trabalho, reconhece que as negociações relativas ao aperfeiçoamento
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da carreira e politica salarial dos respectivos servidores são fundamentais para assegurar a consolidação da
expansão universitária e a qualidade dos serviços prestados a sociedade, aprova moção de apoio ao movimento
paredista nacional dos servidores técnico-administrativos em educação, por reconhecer a justeza das
reivindicações, defende o diálogo permanente com apresentação de proposta concreta por parte do govemo
federal e solicita urgente abertura das negociações para que, num prazo o mais breve possivel, se chegue a
uma solução satisfatória e os servidores possam retomar às suas atividades administrativas nonnais. Plenário
dos Conselhos Superiores da Universidade Federal do amazonas “Abraham Moysés Cohen", em Manaus, 22 de
junho de 2011. Marcia Perales Mendes Silva - Presidente. Proc. 00912011 - Aprovou o afastamento do docente
Geraldo Pantaleão Sá Peixoto Pinheiro, no prazo improrrogavel de um ano, para conclusão de doutorado em
Historia, na Universidade do Porto/ Portugal (Parecer 00212011); Proc. 01112011 - retirado de pauta -; Proc.
01612011 - Aprovou a criação do instituto de Computação - lcomp como Unidade Acadêmica na estrutura da
Universidade Federal do Amazonas (Res. 00612011); Proc. 02012011 - Aprovou a progressão vertical para a
classe de Professor Associado do docente Gilson Vieira Monteiro (Res. 00412011); Proc. 02112011 - Aprovou a
progressão vertical para a classe de Professor Associado do docente João Marcos Bastos Cavalcanti (Res.
00412011); Proc. 02212011 - Aprovou a progressão vertical para a classe de Professor Associado do docente
Jose Alberto da Costa Machado (Res. 00412011); Proc. 02312011 - Aprovou a progressão vertical para a classe
de Professor Associado do docente Ricardo José Batista Nogueira (Res. 00412011); Proc. 02412011 - Aprovou o
afastamento da docente Ivani Ferreira de Faria, para realizar estágio pÓs-doutoral, no periodo compreendido
entre os meses de agosto de 2011 a fevereiro de 2012 (Parecer n° 00312011); Proc. 02512011 - indeferiu o
pedido de redistribuição do docente Marcio Aquio Hoshiba, lotado no Instituto de Ciência Sociais, Educação e
Zootecnia de Parintins, por não contemplar o inciso I, do Artigo 37 da Lei 8.112190 e por ser contraria a politica
de interiorização da Universidade Federal do AmazonasíUFAll/l. (Res. 00512011). Nada mais havendo a tratar, a
Presidente encerrou a reunião, da qual eu, Ellen Demi, na qualidade de secretaria, 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, 22 de junho de 2011.
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