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Ata da reunião
realizada dia

29.10.2010, às
9 horas.

CONSELHEIROS PRESENTES: Márcia Perales Mendes Silva (Presidente),

Hedinaldo Narciso Lima, Edson de Oliveira, Heloisa Maria Braga Cardoso da Silva, Jefferson da Cruz,

Rosimeire de Carvalho
Martins, Mariomar

de Sales Lima, Norma Cecilia Rodriguez Bustamante,

Hadelándia Milon de Oliveira, Lucidio Rocha Santos,
Sonia Maria da Silva

Carvalho,
Cláudio do Carmo

Chaves, Maria de Meneses Pereira, Paulo Jacob São Thiago, Agno Nonato
Serrão

Acioli, Jefferson da

Cruz, Vera Lúcia lmbiriba Bentes, Milton César Costa Campos, Margarida Carmo de Souza, Marina das

Graças de Paula Araújo, Nazaré Maria de Albulquerque Hayasida, Antonio Pereira de Oliveira.
PAUTA:

Informes; Discussão e votação da ata da reunião realizada no dia 17.09.2010 e Julgamento
dos

seguintes processos: 1. Proc. 022/2010

-

HUGV

-

Planejamento Estratégico. Relatora

-

Conselheira

Maria de Meneses Pereira; 2. Proc. 023/2010

-

CONSUNI

-

Relatorio das eleições para os

Conselhos Superiores 2010/2012. Relatora

-

Conselheira Sónia Maria da Silva Carvalho; 3. Proc.

020/2010

-

SIMONE ENElDA BAÇAL DE OLIVEIRA

-

Progressão Vertical

-

Associado; 4. Proc.

021/2010

-

ANDREA VIVIANA WAICHMAN

-

Progressão Vertical

-

Associado. EXTRA-PAUTA:

Proc. 024/2010

-

MARIA DAS GRAÇAS MARROCOS DE OLIVEIRA

-

Professor Associado; Proc.

025/2010

-

ZEINA REBOUÇAS
CORRÊA THOMÊ

-

Professor Associado. INFORMES: Presidente

-

1) Registrou a assinatura de convênios
internacionais com a Universidade do Porto, de Lisboa e

Coimbra, onde
foi muito bem recebida. 2) Inserção na Página da UFAM de todos os convênios

vigentes; 3) Apos a visita realizada à terra dos Waimiri Atroari, com os primeiros acenos para firmar

parceria, a UFAM formalizou
convite para recebê-los. 4) O Pró-reitor de Planejamento Institucional,

prof. Albeitino Carvalho
representou

a Reitora na posse da diretoria da ADUA. 5) Participação nas

posses dos novos diretores dos Instituto de Educação, Natureza e Cultura e Instituto de Educação,

Agricultura e Ambiente; no municipio de Coari, as eleições estão suspensas, aguardando decisão da

justiça. 6) MIEPEX se realizará nos dias 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro se configurando como um

macro evento, com mais de 1.000 trabalhos inscritos, para o qual reiterou a participação de toda a

comunidade universitária. Conselheiro Lucidio Rocha Santos

-

1) Encerramento dos Jogos

Universitários na semana passada e destacou a dimensão desse evento proporcionado pela

mobilização dos alunos através dos Centro Acadêmicos. Conselheiro Nelson Noronha

-

Registrou

preocupação com o tempo destinado para reformar os laboratórios e o atraso quanto á licitação do

projeto HUMANITAS. Conselheira Margarida do Carmo Souza

-

Registrou
sua preocupação quanto

á situação diferenciada entre os alunos do Interior e os da sede, pela dificuldade
de estarem

presentes

na MIEPEX. Prof. Antonio Pereira
de Oliveira

-

1) Eleição da ADUA realizada no dia
22/09/2010,

cuja posse da nova diretoria
ocorreu 01/10/2010; 2) A nova diretoria da ADUA incorporou nos seus

cargos dois professores dos Campi de Benjamin Constant e Parintins,

os
quais participaram da

diretoria como 2° Vice-Presidente e 2° Secretário; 3) A ADUA, como parte das suas ações, está

discutindo com o Projeto Conexões de

Saberes

a realização de atividades relativas ao dia da

Consciência Negra; 4) Planejamento
da Semana

da Consciência Negra
concomitante com a Conexão

de Saberes.
Conselheira Sônia Carvalho

-

Registrou a
1” Semana de Biotecnologia e a Semana de

Ciências a se realizar no periodo de 8 a 12 de novembro. Conselheiro Agno Acioli- informou que o

municipio de Benjamin Constant
passa atualmente por problemas sérios de segurança publica.

Professora da UFAM
foi agredida e teve sua casa assaltada por 5 vezes; por essa razão, apesar de

contar com o apoio de docentes e técnicos, solicitou também, ajuda da sociedade, da Cámara

Municipal e da Prefeitura. DELIBERAÇÕES:
1) Aprovou, por maioria de votos, a ata da reunião

realizada no dia 17.09.2010; 2) Proc. 022/2010. Apos a apresentação do parecer
pela Cons. Relatora,

Prof?
Maria

de

Meneses
Pereira, a Presidente abriu espaço para apreciação, e após varias

considerações feitas, o Cons. Antonio Pereira, pediu vista ao processo. Neste momento o PrÓ- Reitor

de Planejamento, bem como

a
Presidente,

explicaram detalhadamente, a necessidade de encaminhar

6,.
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o referido projeto relativo a reestruturação do HUGV, para obtenção de recursos da ordem de R$

65.000.000,00 destinados à construção, fato singular e de revestida importância para a UFAM e

principalmente para a sociedade em geral, pois somente dois estados foram contemplados com

recursos para construção e não para a reforma. Não havendo resposta positiva no sentido de retirar o

pedido de vista, a Presidente informou que seria obrigada a encaminhar o processo com decisão "ad

referendum" do CONSUNl para evitar prejuizos relevantes à UFAM e para a sociedade, vez que o

prazo não permitia a apresentação do projeto na proxima reunião. 3) Proc. 023/2010. A Presidente da

Comissão Eleitoral, Prof°. Sônia Carvalho, ao iniciar a leitura do relatório final, agradeceu ao

Presidente anterior, Prof°
Dr.

Nelson Noronha, aos membros da Comissão Eleitoral: Prof” Heloisa

Maria Braga Cardoso da Silva e aos assistentes Adaide da Costa e Adriana Patricia

Cruz,

Faculdade

de Direito, SECONS, PROCOMUN, DEMAT, Gráfica, Protocolo Geral, Diretores de Unidades

Acadêmicas, PROPLAN e Reitoria, por todo o apoio concedido ã Comissão, sem o qual não alcançaria

os resultados apresentados.
Em seguida, procedeu

ao
relato

apresentando-o
à plenária para

aprovação.
identificadas algumas incorreções como, membros eleitos para representantes da

comunidade externa que eram também servidores, tiveram seus nomes indeferidos. Foi também

desconsiderado o resultado
para

representação da comunidade externa no CONSAD e no CONSEPE,

por não estar previsto
na

composição
destes dois Colegiados. Quanto aos suplentes e a ausência de

docentes
representantes de algumas unidades acadêmicas, restou decidido que o Diretor da Unidade

realize o processo eleitoral interno e envie o resultado. O CONSUN! preencherã as vagas, em

obediência ao Regimento Geral. (Res. n° 016/2010). Finalizando a Presidente parabenizou a Comissão

Eleitoral pelo trabalho realizado e homoiogou o Relatório da Comissão Eleitoral/2010 que apresentou

os membros eleitos, constituido pelos docentes, técnico-administrativos e discentes, para composição

plena do Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Conselho de

Administração, referente ao biênio 2010/2012 (Resolução n° 015/2010); Proc. 020/2010, 021/2010,

024/2010 e 025/2010. Aprovou a Progressão Vertical para a Classe de Professor Associado dos

seguintes docentes: Simone Eneida Baçai de Oliveira; Andrea Viviana Waichman; Maria das Graças

Marrocos de Oliveira e Zeina Rebouças Corrêa Thomé (Resolução n° 017/2010). Nada mais havendo

a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da quai 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, 29 de outubro de 2010.

Má en

Presidente.
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