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Ata da sessão solene realizada no dia 28 de março de
2014, as 9 horas, no Auditorio da Faculdade de Direito.

EBESENIES: Márcia Perales Mendes Silva (Presidentejz Hedinaldo Narciso Lima; Sebastião
Marcelice Gomes; Paulo Pinto Monte, Selma Suely Baçal de Oliveira, Sérgio Socrates Baçal de Oliveira, Sylvio
Mário Puga Ferreira, Nair Chase da Silva, Artemis de Araújo Soares, Sonia Maria da Silva Carvalho, Dirceu
Benedicto Ferreira, Maria de Meneses Pereira, Nikeila Chacon de Oliveira Conde, Ruiter Braga Caldas, Gilvãnia
Plácido Bráule, Adriano Fernandes Ferreira, Cristiane Bonfim Fernandez, Nazare Maria de Albuquerque
Hayasida, Nabor da Silveira Pio, Alexandre de Souza Vieira, Afonso Celso Brandão Nina, Andréa Belem Costa.
Edson de Oliveira Andrade, Maria Ermelinda Filgueiras de Azevedo, Claudia Andréa Corrêa Garcia Simões,
Raimundo Ribeiro Passos, Alexandre Pirangy de Souza, Kenne Kayoly de Lima Yamaguchi, Jose Bezerra
Maricaua, Sandro Andre da Silva Pinto, Frank Quiroz ChavesValdemir Monteiro Cruz, Manoel Costa Figueiredo
Filho, Rafael Vieira Amorim. A reunião teve inicio com a palavra da Mestre de Cerimônia saudando os presentes
que compareceram a outorga do Titulo Honorifi co de Professor Emérito, ao professor aposentado Waldir dos
Santos Costa. Convidou para presidir a sessão solene a Magnifi ca Reitora e Presidente do Conselho
Universitário, Prof? Dra. Márcia Perales Mendes Silva. Para composição da mesa diretora convidou o Vice-
Reitor, Prof. Dr. Hedinaldo Narciso Lima, a Representante do Conselho Regional de Psicologia do Amazonas,
Prof? Dra. Iolete Ribeiro da Silva, o Diretor, em exercicio da Faculdade de Psicologia, Professor Mestre Sérgio
Socrates Baçal de Oliveira. Ato continuo covidou os membros deste Egrégio Conselho a ocuparem seus lugares.
Em seguida solicitou que todos ficassem de pe para receber o homenageado professor aposentado Waldir dos
Santos Costa, acompanhado da Prof.” Dra. Nazaré Maria de Albuquerque Hayashida, convidando a todos para
entoarem o Hino Nacional Brasileiro. Ato continuo passou a palavra á Magnifi caReitora para declarar a abertura
da sessão solene de outorga de titulo honorifico de professor emérito, que ato continuo a repassou ao Prof. Dr.
Luis Alberto Passos Presa para saudar o homenageado, com discurso transcrito na integra: “Bom dia a todos!
Saúdo a Magnifi ca Reitora Presidente da mesa desta sessão solene: Saúdo os familiares, amigos, colegas,
docentes e discentes Honra-me ser o emissor de palavras sobre o colega Waldir dos Santos Costa. Falo em
nome dos colegas professores e dos acadêmicos. Senhoras e senhores: Inúmeras são as virtudes humanas. A
gratidão é uma delas. O espirito predominante desta sessão ê a gratidão. Trata-se de reconhecer os meritos do
Prof. Waldir dos Santos Costa. Professor emerito e um tit¿lo conferido por uma entidade de ensino aos
seus professores apiäsentacfi, que atingiram alto grau de projeção no exercicio de suas atividades acadêmicas
e na sociedade em geral. É concedido aqueles profissionais que se destacaram em sua área de atuação, pela
relevância de seus trabalhos. Trata-se da maior honraria existente hoje no meio acadêmico. São raros os
professores emérítos. Vejam ao fundo deste auditório: há 4 retratos: são os professores emeritos da secular
Faculdade de Direito que gentilmente nos abriga nesta sessão. O Professor Emérito Waldir dos Santos Costa ê
a primeira indicação da Faculdade de Psicologia, criada há seis anos. Agradecemos a comissão nomeada pela
Reitoria para analisar o requerimento: foram os diretores de unidade, professores doutores, Nair da
Enfermagem, Nelson Noronha do ICHL e Jamal Chaar do ICE, que emitiram parecer favorável. Waldir trabalha
há mais de 40 anos como psicologo e professor. Ele e o psicelogo número 2 do Amazonas. Quem será o n” 1?
Aguardem 2 minutos e saberão! Waldir esteve na UFAM, lotado na Faculdade de Educação durante cerca de 20
anos (1975-1995) onde se aposentou. Ele continua na ativa, principalmente no DETRAN-AM. Seus trabalhos ele
os descreverá daqui a pouco, pois são dignos de serem conhecidos pelos presentes.
Conheci Waldir em 1993 quando flz Concurso para Professor na FACED. Nessa epoca ainda não existia o Curso
de Psicologia na UFAM. Waldir estava na Banca examinadora junto com Anninda Mourão e Jucelem Ramos.
Havia duas vagas. Foram selecionados Nazaré (a nobre condutora) e eu. Ao final da semana de provas, antes
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do resultado, Waldir disse-me: Luis, independente do resultado, ame esta Universidade! Hâ, hã, (cansado)
respondi. Percebi que o resultado seria favorável. E foi. Em seguida Waldir convidou e motivou o grupo de seis
psicólogos que estavam lotados no Departamento de Teoria e Fundamentos para criar o curso de psicologia.
Waldir obteve apoio da Direção da FACED (Cyrino, Francinete, Hélio) através de sua capacidade em
estabelecer relações interpessoais positivas. Redigimos o primeiro Projeto Pedagógico: Cláudia, Lidia, Nazaré,
Raquel, Rosângela e eu, liderados por Waldir dos Santos Costa. Em 199? houve a aula inaugural do Curso de
Psicologia ministrada pelo psicólogo número 1 do Amazonas, João Bosco Araújo, professor aposentado do
ICHL. Candidato a Professor Emérito? Waldir foi o primeiro Coordenador do Curso de Psicologia, tendo
cumprido seu mandato até o final. Em seguida aposentou-se. Waldir trabalhou na UFAM como professor numa
época em que não se dava muita énfase na qualificação docente (Mestrado, Doutorado, etc). A importância da
produção e publicação de artigos não era tão importante como é atualmente. Desse modo, Waldir dedicou-se as
tarefas, ao trabalho pratico, com énfase no Ensino. Waldir tem prestado relevantes serviços a nossa categoria
através do Conselho Regional de Psicologia. Foi seu primeiro Coordenador há mais de 20 anos. Atualmente está
na Diretoria do mesmo. Nós seis, Cláudia, Lidia, Nazaré, Raquel e Rosângela e eu, hoje, todos Doutores,
sutilmente fomos facilitados pelo Waldir para que seguissemos nossas trajetórias de qualiflcação. Waldir nos
apoiou. Ele é o Professor dos Doutores, reconhecimento unânime entre nós seis. Repito: Waldir é o professor
dos Doutores. Nosso prédio próprio está para começar a ser construido. Desde já sugerimos o nome do prédio:
Professor Waldir dos Santos Costa. Finalizando, cito o titulo do famoso frlme com o ator Sidney Poitier no papel
de professor. Ao Mestre, com carinho! Muito obrigado a todos! Em seguida a Magnifrca Reitora e Presidente do
Conselho Universitário Prof.” Dra. Márcia Perales Mendes Silva no uso de suas atribuições estatuárfas que lhes
são conferidas, outorga ao docente aposentado Waldir dos Santos Costa o titulo honorifico de Professor
Emérito, considerando a indicação da Faculdade de Psicologia para concessão do referido Titulo e adecisâo do
Conselho Universitário, que acatou, por unanimidade, a proposição da indicação em reunião ordinária realizada
em 22 de janeiro de 2013. “Eu Márcia Perales Mendes Silva, Reitora da Universidade Federal do Amazonas e
Presidente do Conselho Universitário, pela competência a mim atribuida na fonna do Artigo 19, inciso IX do
Estatuto desta Universidade, confiro a Waldir dos Santos Costa o Titulo de Professor Emérito que lhe foi
concedido pelo Conselho Universitário, de acordo com o que preceitua o Estatuto e o Regimento Geral desta
Universidade, honraria esta conferida aos docentes do seu quadro efetivo, aposentados, que tenham alcançado
posição eminente no ensino, na pesquisa e na extensão”. Então o diploma foi entregue. Ato contínuo a palavra
foi concedia ao homenageado que agradeceu na forma a seguir: "Bom dia! "Nemo summo flt repenter' Nada de
muito grande se faz repentinamente “A solis ortu usque ad occasum" do nascer do sol até o ocaso. “Cuidar é
mais que um ato, é uma atitude. Portanto abrange mais que um momento de atenção, de zelo e de desvelo.
Representa uma atitude de ocupação, de preocupação, de responsabilidade e de envolvimento afetivo com o
outro" (Leonardo Boff, 1999). Magnifica Reitora Professora Dra. Márcia Perales, minhas cordiais saudações e
agradecimentos. Em sua pessoa saúdo a todos os professores doutores presentes á mesa. Minhas saudações e
agradecimentos a todos os conselheiros do CONSUNI. Minha familia eu amo vocés. Aos estimados amigos e
companheiros da faculdade de Psicologia outrora e hoje, minhas sinceras saudações e agradecimentos.
Queridos alunos e alunas. Srs. e Sras., Saudações. A percepção da subjetividade humana é muito antiga e foi
magnifi camente expressada no plano mitológico e artistico em várias culturas e civilizações. No meio delas,
pennito-me destacar o génio dos gregos antigos, que souberam e lograram construir um arcabouço fllosóflco,
artistico e mítico que foi indubitavelmente a base e o leito de onde partiu a humanidade para estruturar a
Psicologia que hoje conhecemos e fazemos diutumamente com as novas investigações e pesquisas sobre o
comportamento humano individual e coletivo. Assim, a complexidade psíquica do ser humano exigiu que se
instituisse e regulamentasse a investigação e a reflexão, como um passo inicial para que se concretizasse e
formalizasse a pesquisa psicológica e em seguida a própria Psicologia como ciéncia e por que não como
profissão. A profissão do psicólogo foi o inevitável passo, mas precisaria que se refizesse por meio das agéncias
formadoras, favorecendo, ampliando a fomração teórica e prática desse profissional. Hoje, Sras. e Srs. aqui, no
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ambiente académico da UFAM, estamos reunidos para comemorar o que aconteceu pela instituição do curso de
Psicologia, com a especificidade de uma Faculdade, precisamente porque se constituiu num anseio, reflexão e
necessidade da sociedade amazonense. Aqui estou para receber o presente da UFAM para o grupo que
trabalhou a fim de iniciar o curso de psicologia - Presente para a Faculdade de Psicologia. Quando fui notificado
que os companheiros/amigos da Faculdade de Psicologia estavam solicitando a minha presença para receber
este grande presente de professor emérito, eu pensei: Por que eu? Ah. Sim, eu e o grupo iniciador do curso de
Psicologia da UFAM. Então verifiquei que queriam presentear o trabalho, o serviço. Sim, aqui estou como
servidor, ou como aquele que dedicou a servir o ser humano e participou de politicas educacionais, sociais e
religiosas. Minha vocação é de servir (serviço). A história da minha vocação de serviço começou quando eu
tinha 11 anos, no Oratório Festivo do Colégio Salesiano Dom Bosco. Tinha que distribuir bolacha as crianças e
jovens participantes da reunião na igreja com o Pe. Agostinho e o Pe. Felinto. Nisto descobri que deveria dedicar
minha vida á educação de jovens desassistidos, por meio da Pedagogia Preventiva de Dom Bosco, foi quando
eu fui para o Nordeste para a minha formação salesiana. Fiz o noviciado, tomei-me salesiano professor. Fui para
a Faculdade Salesiana de Lorena, fiz Filosofia, Letras e Pedagogia Preventiva (Salesiana), voltei para Recife e
comecei a trabalhar com jovens. Resolvi em 1964 deixar de ser salesiano (professor) consagrado para começar
uma nova etapa de serviços (salesiano extemo). Dediquei-me ao magistério e fiz Psicologia na Universidade
Católica de Pernambuco, fonnei-me em 1971. Em 1972 recebi um convite para abrir uma clinica para habilitação
de motoristas em São Paulo junto ao DETRAN-SP. Ao mesmo tempo trabalhei com pais e professores de uma
escola em Araçatuba que trabalhava com crianças portadoras de Sindrome de Down. Ao ténnino do ano de
1972 vim a Manaus para férias com minha mãe. Foi quando o DETRAN-AM estava deixando de ser um pequeno
departamento da Secretaria Pública passando para Autarquia. Na ocasião, o Dr. Maués - presidente da nova
Autarquia, convidou-me para montar o serviço Médico e de Psicologia. A Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Amazonas ainda estava fonnando os primeiros médicos e trabalhei treinando os
serviços com os estagiários de medicina, hoje, médicos, trabalhando no trânsito: Dra. Izabel, Dra. Creuza, Dr.
Genival e outros. Mais é um serviço em favor da comunidade. Na época trabalhei treinando e supervisionando
estagiários de segundo grau ou estudantes da Faculdade para os serviços de aplicação de testes. Em Manaus
só tinhamos dois psicólogos, eu e João Bosco Araújo. Surgiu um outro serviço, o Govemo do estado precisou de
um profissional para a direção da Escola Melo Matos, pois o então diretor Pe. César estava deixando a direção.
No momento fui nomeado como diretor da escola, logo em seguida foi criada a Secretaria de Serviço social, com
o Dr. Lupercino Nogueira, e eu passei a pertencer aos quadros técnicos como assessor técnico. Comecei a
trabalhar com os profissionais de serviço social, com Nayry, Graça Prola, Nazaré Soeiro, Eleonora Peres e
outros servidores. Foi criada a FEBEM - Fundação do Bem-Estar do Menor e eu fui o primeiro presidente da
Fundação com a responsabilidade de desenvolver os programas de educação para jovens em riscos sociais
tanto na capital quanto no interior. Passe quatro anos como assessor técnico na Secretaria de Serviço Social (fui
subsecretário indicado pela Senadora Eunice Miquilles) e depois fui trabalhar como psicólogo na Penitenciária
Anísio Jobim. Em 1973 (agosto), a Faculdade de Filosofia estava precisando de um professor de psicologia e
chamaram-me para fazer uma seleção. O Professor Valente e o professor Roberto Vieira assistiram uma aula de
psicologia, ministrada por mim, em uma tunna de administração e aprovaram. Neste momento comecei a fazer
parte do quadro de docentes da Faculdade de Filosofia na Rua Tapajós até 1994 quando aposentei. Mas tive a
felicidade de trabalhar na FACED, berço do curso de psicologia. Trabalhei na época com os professores Luis
Alberto, Cláudia, Rosângela, Nazaré, Raquel, Ligia, hoje todos doutores e doutores, o grupo que decidiu
trabalhar para a criação do curso de Psicologia na UFAM. Mais uma vez, recebi deles a tarefa de entrar em
contato com todos que tinham autoridade para efetuarem a criação. Estive com o Dr. Marcus Barros, mas este,
falou que o objetivo no momento era interiorizar a UFAM, ou seja, cursos para os municípios. Na gestão do
professor Nelson Fraiji, ele tomou a decisão de reabrir o vestibular colocando o curso de Psicologia. Isto
aconteceu porque o reitor recebeu autorização do MEC para contratar~50 professores através de concurso
público. O reitor disponibilizou 10 vagas para a criação do novo curso da UFAM (curso de Psicologia). Minha
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responsabilidade foi assessorar na implantação do curso seguindo a orientação do grupo fundador e mais tarde
fui nomeado como coordenador do curso pela reitoria. Todavia, convêm lembrar o eficaz papel da Faculdade de
Educação, Prof. Raimundo, Prof.” Arminda Mourão, Prof. Cyrino, Prof.” Francinete (chefe do Departamento de
Teoria e Fundamentos), e todos os demais professores e servidores. Assim começou a Faculdade de Psicologia
que hoje possui um corpo docente de alto nivel, todos bem qualificados. Como vocês puderam perceber minha
colaboração foi de servir, de representar e assessorar projetos de açóes públicas, sociais e educacionais a
serviço da comunidade social do Amazonas. Servi também ao conselho Regional de Psicologia 01 e hoje estou
a serviço do CRP 20, no Centro Universitário Ciesa no Núcleo de apoio Psicopedagógico e Ouvidoria. Trabalhei
tambêm no CIEC com a psicologia educacional. E apos a minha aposentadoria na UFAM em 1994, desenvolvi o
projeto pedagógico com o uso do jomal (Acritica) na sala de aula (11 anos e 8 mesesje no Amazonas em
Tempo, 2 anos. Trabalhei com aconselhamento psicológico no Seminário São Josê para os seminanstas por 11
anos. Muito obrigado a todos uqe hoje me presenteiam com o titulo de Professor Emérito e pelo reconhecimento
da minha vocação de serviços. Muito obrigado á UFAM na pessoa da Magnifi caReitora Dra. Márcia Perales, e
ao CONSUNI. A querida FACED onde tudo começou, ao prezadissimo grupo de hoje, todos doutores. A vocês
da Faculdade de Psicologia, eu amo vocês e muitissimo obrigado pela representação de vocêsFinalizando
concluo com as palavras de Gandhi: “Se eu pudesse deixar algum presente para vocês, deixaria aceso o
sentimento de amara vida dos seres humanos. A consciência de aprender tudo o que foi ensinado pelo tempo
afora. Lembraria os erros que foram cometidos para que não mais se repetissem. A capacidade de escolher
novos rumos. Deixaria para você, se pudesse, o respeito áquilo que ê indispensável: alêm do pão, o trabalho...
alem do trabalho, a ação. E, quando tudo faltasse, um segredo: o de buscar no interior de si mesmo a resposta e
a força para encontrar a saida." Muito Obrigadoí”. A seguir fizeram uso da palavra os membros da mesa Prof.”
Dra. lolete Ribeiro da Silva, Prof. Dr. Hedinaldo Narciso Lima e Prof.” Dra. Márcia Perales Mendes Silva, os
quais destacaram os relevantes serviços prestados pelo homenageado para a Universidade Federal do
Amazonas, aos profissionais de Psicologia e á sociedade como um todo. Finalizando a Presidente encerrou a
cerimonia, da qual, eu, Flávia Nathália Gondim Rosa, na qualidade de Secretária-Geral dos Conselhos
Superiores, lavrei a presente Ata, que dato e assino, após a aprovação dos Conselheiros e a assinatura
da Presidente. Auditório da Faculdade de Direito, em Manaus, 26 de março de 2014.

*Qflrê/FLA VIA NATflJL M ROSA
SECRETARIA
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