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_Ministério da Educação

Conselho Universitário

Ata da reunião ordinária realizada no dia
21.07.2016, às 08h30.

PRESENTES: Márcia Perales Mendes Silva; Hedinaldo Narciso Lima; Sebastião Marcelice Gomes;
Patricia dos Anjos Braga Sá dos Santos; Simone Eneida Baçal de Oliveira; Francisca Maria Coelho
Cavalcanti; Ioiete Ribeiro da Silva; Sylvio Mário Puga Ferreira; Marco Antônio de Freitas Mendonça;
Nair Chase da Silva; Artemis de Araújo Soares; Sônia Maria da Silva Carvalho; Dirceu Benedicto
Ferreira; Débora Teixeira Ohana; José Eduardo Gomes Domingues; Cicero Augusto Mota Cavalcante;
Ruiter Braga Caldas; Ricardo Barbosa Morais; José Luiz Pereira da Fonseca; Elizabeth Tavares
Pimentel; Jorge Yoshio Kanda; Josemar Gurgel da Costa; Adriano Femandes Ferreira; Elias Simão
Assayag; Patricia Maria Melo Sampaio; Rosa Mendonça de Brito; Ana Cristina Femandes Martins;
Mauricio Brilhante de Mendonça; Ana Cristina Belarmino de Oliveira; David Márcio de Oliveira Barreto;
João Otacílio Libardoni dos Santos; Andréa Belém Costa; Edson de Oliveira Andrade; Lenise Socorro
BenarrÓs de Mesquita; Maria Fulgëncia Costa Lima Bandeira; Raimundo Ribeiro Passos; Tanara
Lauschner; Jorge Luis de Freitas Lima; Marinez França de Souza; Benone Otávio Souza de Oliveira;
Heloiza Chaves Pinto, Vanusa Bezerra Pacheco; Guilhermina de Melo Terra; Claudia dos Santos Lima;
Crizolda Assis de Araúio; Miharu Maguinoria Matsuura Matos; Francisco Eleud Gomes da Silva; José
Nilton Pereira da Silva; Claudia Patricia Valois Pereira; Ricardo Peres Dantas; Rosemeyre Donato de
Brito Caldas; Edivaldo Barreto dos Santos; Rafael Frank Benzecry; Iuri Matias Oliveira Schreiner; Maria
Clara Tavares Astolfi ; Francisco Marcio da Silva; João Lucas da Silva Rufi no; Aldair Marialva de Souza;
Dhyene Vieira dos Santos e Sidnei Mendanha Rodrigues. AUSÊNÇIAS JUSIIFIQADAS: Selma Suely
Baçal de Oliveira e Lucia Regina Antony. PA TA: Informes; Discussão e votação da ata da reunião
realizada no dia 17.05.2016, Julgamento dos seguintes processos: 1. Proc. 012/2016-AYA SADAHIRO -
Promoção funcional à classe de Professor Associado; 2. Proc. 031/2015-HELEN CATALINA UBINGER -
Recurso da Decisão .do CONSEPE - revalidação de diploma de graduação (Desenvolvimento Regional).
Relatora - Conselheira Selma Suely Baçal de Oliveira. Com vista ao Conselheiro Sylvio Mário Puga Ferreira. 3.
Proc. 009/2016-EMPRESA ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - Recurso contra a decisão da
Reitora - aplicação da rrrulta de 2% (dois por cento) do valor global do contrato. Relator - Conselheiro Sebastião
Marcelice Gomes; 4. Proc. 011/201 õ-ADRIANO FERNANDES FERREIRA - Minuta de Alteração da Resolução
vigente que versa sobre promoções/progressões docente, dos intersticios acumulados e aprovação em
avaliação de desempenho em momento posterior. Relator- Conselheiro Neliton Marques da Silva. Com vista ao
Conselheiro Representante da ADUA; 5. Moção - Manifesto em defesa da democracia.
1) Comunicado à Chefi a do Departamento de História e ao Colegiado do Curso de História.

Presidência: 1) Registrou boas-vindas aos novos membros Profs. Marco Antônio de
Freitas Mendonça, Diretor da FCA, Jorge Yoshio Kanda, Diretor do ICET, Servidora Cláudia dos Santos
Lima, Representante TAE e Prof.” Guilhermina de Melo Terra, Representante da ADUA. 2) Realização
das provas do concurso público dos TAE's no dia 28/08/2016, com mais de 40.000 inscritos
concorrendo a 148 vagas. 3) Aplicação das provas do Processo Seletivo para o Interior nos dias
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¡ Universidade Federal do Amazonas
Conselho Universitário

14/08/2016, provas de Redação e de Conhecimentos Gerais I, e no dia 15.08.2016, prova de
Conhecimentos Gerais Il, nos municípios de Benjamin Constant, Coari, Itacoatiara, Humaitá e Parintins,
e pela primeira vez com oferecimento de vagas para o Curso de Medicina do ISB/Coari; 4)
Credenciamento da Fundação Rio Solimões - UNISOL no Ministério da Educação como Fundação de
Apoio à FUA/UFAM, uma conquista da UFAM e da própria Fundação, com os agradecimentos aos
membros da Comissão de acompanhamento da execução do Plano de Reestruturação e Saneamento,
Profs. Mariomar de Sales Lima, Sylvio Mario Puga Ferreira, Adriano Fernandes Ferreira e Manoel
Martins do Carmo Filho. 5) Recebimento, através da Procuradoria Federal/FUA, da Decisão Judicial
expedida pela Juiza Jaiza Maria Pinto Fraxe, em Ação Ordinária ajuizada pela Associação dos
Docentes da UFAM - ADU, determinando à UFAM: a) que receba e defira todos os pedidos
administrativos de intersticios acumulados dos substituídos da Associação Autora, atribuindo-lhe
efeitos funcionais e flnanceiros a partir dessa decisão, ficando suspensa a adoção do entendimento
contido no Parecer n°09/2014/DEPCONSU/PGF/AGU, consubstanciado pelo Memo-Circular n°
013/2014 - Procomum/UFAM, por estarem em dissonãncia com os artigos 12 e 14 da Lei n° 12.772/12;
e b) que proceda, em até 180 (cento e oitenta) dias à revisão de todos os processos administrativos
referentes à progressão e promoções de docentes, aplicando-lhes os critérios dos arts 12 e 14 da Lei
n° 1277/12; c) que observe que eventuais efeitos flnanceiros anteriores à presente liminar e restritos ao
quinquênio anterior ao ajuizamento da ação somente poderão ser pagos via precatório e em caso de
trânsito em julgado de pedido procedente. 6) Entrega do novo Bloco do Laboratório de Anatomia do
ICB, resultando em melhorias significativas ao atendimento e aprendizado dos alunos dos cursos de
Ciências Biológicas, Ciências Naturais, Farmácia, Odontologia, Enfermagem, Medicina, Educação
Fisica, Fisioterapia e Psicologia; 7) Reforma e entrega prevista para flnal do mês corrente das
instalações do CEPEX e Laboratório de Patologia, ambos da Faculdade de Medicina. 8) informou,
também, sobre o andamento das obras do bloco do Biotério da UFAM, entrega prevista para o flnal do
mês de agosto, para atender, dentre outras, às demandas de pesquisas quem envolvam
experimentação animal da UFAM, e das resultantes do Convênio celebrado com o INPA, com
condições adequadas de biossegurança. Conselheiro Rafael Frank Benzecry - “1) Parabenizar os
alunos Ayrton Gentil e Luan Seminário pelo desempenho na Competição de Julgamento Simulado do
Sistema Interamericano de Direitos Humanos, em Washington/EUA, realizada no mês de maio.
Parabenizar também a orientadora, Prof.” Alichelly Ventura e todo o GESIDH. 2) Mesmo com a
aprovação da Resolução n° 006/2016 que proibiu trote da UFAM, houve casos de 'trotes' no Campus,
principalmente na entrada. Houve trote na FEFF e FES, e outros alunos de cursos da FT pediram
dinheiro na entrada da Universidade. Seria o momento de o Conselho refletir sobre a resolução
aprovada? Será que fomos certeiros em legislar sobre a temática? Não faltou uma melhor divulgação a
respeito da proibição? Acredito que para todas as perguntas a resposta é SIM. 3) Uma noticia
excelente para quem tem votado e perdido no CONSUNI. Em decisão liminar no Processo n° 0004347-
55.2016.4.01.3200 a Justiça Federal decidiu pela anulação da exoneração do TAE Arielton do
Nascimento Cunha, o qual deve ter sido reintegrado à Universidade até a conclusão do processo.
Parabéns ao Arielton e ao Sintesam pela vitória. 4) As reclamações quanto ao RU continuam e agora
se acrescenta a questão das fllas grandes no horário do almoço principalmente. Também tem se visto
um estado lamentável na Estrada de Acesso ao Setor Norte, necessitando de uma recapeamento
urgente e que aproveite o periodo do Verão Amazônico. Pergunto se o Exército Brasileiro não poderia
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i
Adele Schwartz Benzaken por ter assumido em Brasilia a função de Diretora do Departamento de DST,
Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. A Dra. Adele é formada em Medicina pela nossa
Universidade. tem Doutorado em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz e exerceu diversas
funções importantes. Na UFAM foi professora na Faculdade de Medicina e Membro do Conselho
Diretor da FUA. É motivo de muito orgulho para a Instituição. 6) Segurança no Campus. Muita coisa
tem se falado mas até o momento só constatei um fato: foi implementado o rodizio de seguranças o
que penso ter sido uma decisão equivocada. Falando pela minha unidade, a FD, antes da mudança os
seguranças que lá estavam eram conhecidos pela comunidade e os mesmos conheciam os alunos.
Agora cada semana muda e o sentimento de confiança desapareceu. Não seria melhor rever essa
decisão? Como está nas outras unidades?". Conselheiro João Lucas da Silva Rufino - 1)
Apresentou boas-vindas ao Prof. Jorge Yoshio Kanda. 2) informou sobre a extinção do Diretório
Acadêmico do ICET e as ações empreendidas para a criação dos Centros Académicos por curso. 3)
Agradeceu a visita da administração superior para a solenidade de posse da nova diretoria do ICET. 4)
Teceu comentários sobre o atraso, pela quarta vez, no pagamento da ajuda de custo para participação
nas reuniões do CONSUNI. Conselheira Andréa Belém Costa - 1) Registrou boas-vindas aos novos
conselheiros, Profs. Marco Antônio de Freitas Mendonça, Diretor da FCA e Jorge Yoshio Kanda, Diretor
do ICET. 2) indagou sobre o andamento das obras da Casa do Estudante, em Manaus. 3) Fez
considerações sobre a ausência da segurança motorizada e ratificou os comentários do conselheiro
Rafael Frank Benzecry a respeito do rodízio nos postos de trabalho. Conselheira Patricia Maria Melo
Sampaio - 1) Apresentou boas-vindas aos novos membros do CONSUNI, Profs. Marco Antônio de
Freitas Mendonça, Diretor da FCA e Jorge Yoshio Kanda. Diretor do ICET. 2) Registrou a ocorrência de
"trotes" realizados por alunos de diversos cursos e a elaboração de documento encaminhado à PROEG
sobre o assunto. 3) Procedeu à leitura do Comunicado á Chefi a do Departamento de História e ao
Colegiado do Curso de História, escrito pelo Prof. Dr. Glauber Cicero Ferreira Biazo, nos seguintes
termos: “Comunicado à Chefi a do Departamento de Historia e ao Colegiado do Curso de História. Ao
iniciar as atividades da Disciplina de Teoria da História deste primeiro semestre de 2016 para o
Primeiro Semestre do Curso de História da UFAM, comecei a segunda aula no dia 01 de junho
discutindo com os alunos o texto "Recordar é vencer: as dinâmicas e vicissitudes da construção da
memória sobre o regime militar brasileiro", escrito pelo Prof. Dr. Marcos Napoiitano. Este artigo propõe
uma discussão importante para o Curso de Teoria referente às relações entre História e Memória e,
para tanto, investiga o modo como a memória social brasileira tem se referido à recente ditadura civil e
militar iniciada em 1964 em diferentes contextos históricos. A aula transcorreu normalmente com
ponderações e perguntas feitas pelos alunos e explicações realizadas pelo professor a respeito do
modo como a memória pode e deve ser contextualizada pelos historiadores. O artigo permitiu ainda,
entre outras questões trabalhadas em sala, refletir a respeito das recentes manifestações em defesa da
ditadura e contra as ações da Comissão da Verdade. Dessa maneira, passei a analisar as
preocupações trazidas à tona pelo Prof. Napolitano, explicando as possiveis implicações para a
democracia de formulações politicas e ideológicas que pretendem promover o apagamento das ações
repressoras promovidas pelo Estado autoritário fundado em 1964. Em um determinado momento
surgiram também perguntas em relação ao papel da Comissão da Verdade, quando foram
manifestadas posições contrárias às investigações realizadas e que defendiam a imagem de

E
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conhecidos responsáveis pela organização da engrenagem ditatorial que torturava e assassinava seus
adversários. O nome do Coronel Brilhante Ustra, condenado pela referida Comissão, foi repetido
inúmeras vezes pelo aluno Pablo Daniel Mendes de Carvalho, com o intuito aparente de transformá-Io
em uma vitima de ações promovidas pela Comissão da Verdade. Ao tentar demonstrar que essa leitura
precisava ser confrontada com a historiografia competente, o aluno dava respostas fugidias e irõnicas.
Nos últimos minutos da aula, o professor voltou a explicar mais uma vez as implicações
antidemocráticas e contrárias aos direitos humanos e civis que a exaltação de torturadores como
Brilhante Ustra e o apagamento de seus atos poderiam produzir em nossa sociedade, comunicando a
todos que indicaria em breve os autores que tratam com propriedade do assunto. Tenho trabalhado há
muitos anos como pesquisador e professor sobre temas relativos ao periodo da ditadura civil-militar
brasileira e considerei natural que a discussão ganhasse contomos mais polêmicos, mas algo me
pareceu novo e inusitado na forma como o aluno destacado acima abordou o problema,
manifestamente tentando desqualificar as investigações da Comissão da Verdade e o trabalho
historiográfico meticuloso desenvolvido em tomo do tema. Infelizmente, minha preocupação inicial
ganhou novo contomc- quando alguns alunos me procuraram duas semanas depois dizendo que este
mesmo aluno estava produzindo comentários racistas e sexistas contra colegas em sala e ainda teria
me atacado diretamente com acusações levianas em falas feitas a outros alunos nos corredores da
UFAM. Em seguida, ao conversar com a Coordenadora do periodo notumo, fui informado por ela que
eu e minha esposa, Joana Campos Clímaco, também professora do Departamento de Historia da
UFAM, tinhamos sido atacados mais uma vez pelo mesmo aluno, mas agora em uma rede social
(WhatsApp) organizada para troca de mensagens de seus colegas de sala de aula. Em tom violento, o
aluno partiu, mais uma vez, para agressões pessoais inexplicáveis, dizendo que “se eu era socialista,
deveria socializar a minha esposa". Essa posição violenta e machista contra a mulher, certamente, foi
feita para pressionar e produzir medo em minha esposa - que também é sua professora - e, sem
dúvida alguma, aterrorizar todas as suas colegas de sala. Trabalhando há mais de 12 anos no ensino
superior, nunca presenciei uma reação tão intempestiva, antidemocrática e contrária aos direitos
humanos. A essas ações cometidas pelo aluno, foram se somando novas voltadas agora contra os
próprios colegas, todas também devidamente denunciadas e registradas á coordenação. Dentre elas,
chamou a nossa atenção a elaboração de um video no qual o aluno referido acima aparece em frente a
uma delegacia de policia acompanhado de lideres do “Movimento Escola Sem Partido", no qual alega
que foi vitima de ameaças de colegas do Curso de História e do que ele chama de “patrulhamento
ideológico", afirmando ainda que poderiam ter sido influenciados por aquilo que ele chama de
“impostura de um professorí Temo que a referência feita por esse aluno dirija-se à minha pessoa e que
novos ataques, injúrias, calúnias e difamações sejam dirigidos a mim e a minha esposa. Temo também
pela segurança de meus alunos e colegas de trabalho, pela minha integridade fisica e de minha
esposa. Reitero que continuarei em minhas aulas defendendo os valores democráticos e a liberdade de
cátedra garantida pela Constituição Federal e que repudio toda e qualquer forma de violência. A
universidade pública é um espaço de formação para a cidadania, promoção de valores democráticos e
respeito aos direitos humanos". Conselheiro Sidnei Mendanha Rodrigues - 1) Problemas no
funcionamento do elevador do Bloco 6 do ICE. 2) Posposta de uma politica de conscientização junto
aos alunos com vistas a organização e disciplina no momento de adentrarem nos coletivos que
circulam no Campus Universitário. 3) Teceu comentários sobre o prejuízo que alguns candidatos vêm

Ata da reunião ordinária dos dias 21/07/16 - Conselho Universitário 4



5-* O&D®\IO\U'I-IÃUJNi-I

l-¡ i-¡

i-U N)

i-'l U0

i-ià

I-¡ Lfl

I-í O\

I-J \I

i-l %

i-i KD

NI O

N) i-¡

IU N)

N) U)

Nà

IU Ui

N O5

N) \|

N) G3

N) KD

UJ O

UJ i-\

U) N)

U) UJ

Wà

W U1

U) O3

(A) \l

38

Sã'
5» fllçfbffi". 1;, Universidade Federal do AmazonasA E ' " Conselho Universitário
tendo em função da nota de corte do ENEM para alguns cursos, e a possibilidade de que esta nota
seja revista, e se torne.- iguai para todos. Conselheira Ana Cristina Femandes Martins - 1) Fonnulou
votos de boas-vindas aos novos conselheiros Profs. Marco Antônio de Freitas Mendonça, Diretor da
FCA e Jorge Yoshio Kanda, Diretor do ICET. 2) informou sobre as atividades comemorativas aos 20
anos de criação do Curso de Psicologia. 3) Comentou sobre a situação precária das instalações da
FAPSI e serviço de segurança insuficiente, que apesar de todas as medidas tomadas pela
administração ainda ê critica, agradecendoem seguida aos gestores da FCA, FCF e ICB pela cessão
de salas de aula aos alunos do curso de Psicologia. Conselheiro Francisco Eleud Gomes da Silva -
1) Prestou esclarecimentos detalhados sobre o Serviço de Segurança da UFAM, parabenizando a
Reitora e ao Vice-Reitor pelo empenho na solução dos problemas nessa àrea. Conselheiro José Luiz
Pereira Fonseca - 1) Agradeceu a visita de membros da administração superior e a realização de
curso de capacitação ministrado pelas servidora Aline Jéssica R. C. Campos Vieira e Joice Ribeiro dos
Santos. 2) Solenidade de Colação de Grau de 78 alunos dos cursos do ICSEZ. Conselheiro Josemar
Gurgel da Costa - 1) Registrou agradecimentos à administração superior pela visita ao lSB, pelo
oferecimento de treinamento aos servidores. 2) Evento comemorativo aos 10 Anos de criação do ISB.
Conselheiro João Otacílio Libardoni dos Santos - 1) informou que os alunos do curso de Educação
Física do primeiro periodo continuam sem aula da disciplina Anatomia da Atividade Fisica. 2)
Comunicou sobre o furto ocorrido nas dependências da FEFF de colchões e equipamentos de
ginástica, sugerindo um melhor controle e utilização do uso do espaço fisico, pois são sala de aulas.
Conselheiro Raimundo Ribeiro Passos - 1) Desejou boas-vindas aos novos membros do CONSUNI.
2) Comentou sobre o Serviço de Segurança junto à FD e ICE, o quantitativo de postos de trabalho ê
pequeno, o que causa dificuldades para alcançar a eficiência e eflcácia. 3) Homenagem que foi
prestada ao Prof. Cláudio Augusto Milliotti por ocasião da aposentadoria com entrega de placa pela
PROGESP. Conselheiro Adriano Fernandes Ferreira - l) Curso de Pós-graduação em Direito
Processual Civil com inicio das aulas no dia 11 de agosto, Dia do Advogado. 2) Criação de nova turma,
multidisciplinar, em Direitos Humanos. Conselheiro Elias Simão Assayag - 1) Registrou, com pesar,
o falecimento do Sr. Moysés israel, destacando todos os beneficios promovidos por ele à UFAM. 2)
Curso de Engenharia Elétrica obteve o conceito 4 pelo MEC. 3) Comentou sobre os serviços de
manutenção e segurança, sugerindo a criação da Pro-Reitoria de Infraestrutura como solução para
superar as dificuldades nessas áreas. 4) Forrnulou convite aos presentes para participarem da Semana
Acadêmica de Engenharia Civil. Conselheiro Aldair Marialva de Souza - 1) Teceu comentários sobre
a falta de incentivo à prática de esportes, evidenciado pela não concessão dos espaços fisicos da
FEFF. 2) Aumento dos alunos exercendo atividades de vendedores ambulantes em função da ausência
de assistência/bolsa estudantil. 3) Registrou a prática do “trote” por alunos de alguns cursos da UFAM,
em total desrespeito à Resolução n° 006/2016 - CONSUNI. 4) Comemoração à passagem de 35 anos
de criação do Centro Acadêmico de Filosofia. Conselheiro Edson de Oliveira Andrade - 1) informou
sobre as atividades realizadas na semana anterior com outras instituições do Estado, com vistas a
apresentarem propostas de alteração na legislação vigente que trata da seleção para Residência
Médica em Medicina, salientado que a UFAM é a que oferece maior número de bolsas e o número de
concorrentes ultrapassa a 700 candidatos. 2) Teceu comentários sobre o informe da Conselheira
Patricia Maria Melo Sampaio a respeito do episódio ocorrido com o Prof. Glauber Cicero Ferreira Biazo,
sugerindo a abertura de sindicância para apurar os fatos. 3) Também teceu comentários sobre a

Ata da reunião ordinaria dos dias 21107116 - Conselho Universitário 5
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segurança na àrea da FM, FAO e EEM, a segurança do própno Estado e suas deficiências.
Conselheiro José Eduardo Gomes Domingues - 1) Fonnulou votos de boas-vindas ao novos
conselheiros. 2) Realizado, pela primeira vez no Amazonas, o 42° Congresso Brasileiro de
Estomatologia e Patologia Oral, no periodo de 4 a 8.07.2016, sob a organização da UFAM, UEA e
outras Faculdades Particulares, com a participação de 700 congressistas. 3) Processo Eleitoral para o
Centro Académico de Odontologia com a participação de 2 chapas. 4) Agradecimentos à administração
superior pelos serviços de recuperação das instalações da FAO, bem como pelo atendimento às
demandas de materiais de consumo. 5) Realização de “trote” e o descumprimento da Resolução n°
006/2016 - CONSUNI. 6) Abordou sobre a segurança na área da FAO, Biblioteca Central e EEM, em
particular sobre o armamento dos seguranças, deficiência dos serviços oferecidos pelo Estado e a
impossibilidade da UFAM ser responsabilizada pela Segurança Pública. Conselheira Sônia Maria da
Silva Carvalho - 1) Registrou votos de boas-vindas aos novos membros do CONSUNI. 2) Entrega do
bloco do Laboratório de Anatomia com adequação dos equipamento e reforma dos blocos 1 e 2 do ICB,
formulando agradecimentos pelo apoio recebido da PCU, DEMAT, Reitoria, Proadm, com destaque ao
recebimento do material permanente e equipamento, salientando que mesmo com a crise de
orçamento o trabalho vem sendo realizado. 3) Solenidade de Outorga de Grau a 28 alunos no
municipio de Jutai. 4) Teceu comentários elogiosos ao serviço de segurança destacando que a
segurança e compromisso de toda comunidade da UFAM e do Estado. 5) Atividades realizadas de
forma conjunta com a direção, centros acadêmicos e coordenações de cursos na recepção dos
calouros dos cursos do ICB. 6) Registrou preocupações em relação as avaliações dos ambientes
insalubres com base no que determina legislação de 2013 do Ministério do Trabalho, na qual não
constam certas substâncias que são utilizadas nos laboratórios do ICB, trazendo prejuízos aos
docentes e tae's que manipulam esses tipos de materiais. Conselheira Maria Clara Tavares Astolfi -
1) Apresentou votos de boas-vindas aos novos conselheiro do CONSUNI. 2) Comentou sobre as filas
longas e a falta de comida no RU, este último em decorrência dos cortes no orçamento pelo governo.3)
Manifestou-se sobre os serviço de segurança na UFAM. 4) Retardamento no resultado final do PlBlC e
na entrega da documentação. 5) Prática do “trote” por alguns estudantes e a necessidade de uma
campanha de conscientização sobre o tema. Conselheiro Sebastião Marcelice Gomes - 1) informou
que o Curso de Direito obteve conceito 4 na avaliação do MEC, tendo a Coordenação do curso obtido o
conceito maximo, 5. 2) Debate acadêmico que será realizado no periodo de 29 a 31.08.2016 com a
participação do segmento empresanal local sobre o tema “Os desafios do Direito Privado". 3) Registrou
o excelente desempenho de alunos do Curso de Direito na Competição de Julgamento Simulado do
Sistema Interamericano de Direitos Humanos, em Washington/EUA, realizada no mês de maio.
Conselheira Guilhennina de Melo Terra - 1) Agradeceu os votos de boas-vindas proferidos por
alguns conselheiros presentes. 2) Em 24.06.2016, lançamento online da Campanha Conselheiros do
CONSUNI defendam o direito à progressão e promoção docente da UFAM, com registro até a presente
data de 302 apoiadores locais e também de docentes de outras Universidades do Brasil. 3) Comentou
sobre o serviço de segurança, infraestrutura, número reduzido de carteira, consumo de drogas e
funcionamento precário dos telefones, na área da UFAM. Conselheiro Cicero Augusto Mota
Cavalcante - 1) Homenagem do ICE ao Sr. Moysés Israel pela contribuição à UFAM, discorrendo
sobre a biografia deste. 2) Em decorrência da evasão de alunos, os departamentos de Fisica e
Matemática desenvolveram a Campanha Matricula para todos, e expôs as diflculdades para execução
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desta campanha no que diz respeito à falta de professores e de salas de aulas, com agradecimentos à
FT e FD pelos espaços cedidos ao ICE. Conselheiro José Nilton Pereira da Silva - 1) Teceu
comentários sobre a paralisação das obras de construção da Casa do Estudante. 2) Parabenizou à
empresa responsável pelo plantio de pés de açaizeiros ao redor do Campus Universitário. Conselheira
Simone Eneida Baçal de Oliveira - 1) Nota de Pesar e celebração da Missa de 7° Dia do falecimento
do ex servidor João Lopes de Almeida. 2) Criação do Curso de Mestrado Profi ssional em Filosofia, sob
a Coordenação dos Prof.°s Valcicléia e Deodato, com agradecimentos ao Vice-Reitor, Prof.° Hedinaldo
Narciso Lima, pela presteza no atendimento às demandas para implementação do curso, e também
pelo recebimento de dez projetores de multimídia. 3) 4° Colóquio Regional de Literatura e Estudos
Linguisticos, com a participação de pesquisadores de todo o Brasil. 4) Funcionamento do Laboratório
de Informática do ICHL com atendimento a todos os alunos da UFAM, dentro das normas
estabelecidas, o que lamentavelmente não ocorre nos laboratórios de outras unidades. 5) Solicitou a
contribuição dos presente e dos centros acadêmicos, sobre a necessidade de uma campanha de
conscientização juntos aos alunos para não mais obstruirem as entradas das vagas destinadas aos
idosos e deficientes no estacionamento do lCHL. 6) Em reunião do CONDEP foi deliberado que cada
Centro Acadêmico ficaria responsável pelo acolhimento aos calouros. 7) Discorreu sobre o episódio
ocorrido com o Prof. Glauber Cicero Biazo, e que solicitou ao Chefe do Departamento que oficializasse
a fim de que a direção do ICHL tomasse as medidas cabíveis. 8) Outorga de Grau Especial de alunos
do Cursos de Ciências Sociais. Conselheiro Hedinaldo Narciso Lima - 1) Prestou os
esclarecimentos sobre os questionamentos apresentados a respeito da segurança na UFAM, e
informou sobre as providências junto aos Órgãos de segurança do Estado do Amazonas. 2) informou
sobre os recursos destinados ao RU e o processo de licitação com redução do valor da refeição pago
pela UFAM, por um periodo emergencial. Presidente - 1) Prestou esclarecimentos sobre o processo
de reintegração de posse do prédio onde funcionou a Casa do Estudante, na Rua Barroso - Centro, e
de nova licitação para concluir as obras do prédio no bairro do Coroado. DELIBERAQQE§: Aprovou a
ata da reunião realizada no dia 17.05.2016; 1. Proc. 012/2016. Aprovou a promoção para a Classe D de
Professor Associado à docente Aya Sadahiro (Resolução n° 009/2016); 2. Proc. 031/2015. Encaminhou o
Processo de interesse de Helen Catalina Ubinger à Comissão de Revalidação de Diploma do Curso de
Geografi a/ICHL para ser reexaminado com base Resolução n° 3, de 22 de junho de 2016, da Câmara de
Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE) (Parecer n° 004/2016); 3. Proc. 009/2016.
indeferiu o Recurso interposto pela Empresa Antoneily Construções e Serviços Ltda contra a decisão da Reitora
de aplicação da multa de 2% (dois por cento) do valor global do contrato (Parecer n° 005/2016); 4. Proc.
011/2016. Após ampla discussão, o processo ficou sobrestado, tendo a Presidente declarado que a AGU será
consultada sobre o alcance da decisão; 5. Retirado de Pauta para apresentação na próxima reunião.
Recomendou á Reitoria que constitua Gnipo de Trabalho Interdisciplinar com a finalidade de propor Diretrizes
para o Programa Institucional de Proteção às Mulheres da Universidade Federal do Amazonas. Sugeriu para
compor o referido grupo os nomes dos Conselheiros a seguir elencados: lolete Ribeiro da Silva; Patrícia Maria
Melo Sampaio, Dhyene Vieira dos Santos; Maria Clara Tavares Astolfi , Crizolda Assis de Araújo e Cláudia dos
Santos Lima; 6. O Conselho, ao tomar conhecimento dos fatos ocorridos no ICHL envolvendo o Professor Doutor
Glauber Cicero Biazo, deliberou, por unanimidade, recomendar a apuração rigorosa dos fatos por parte daquela
Unidade Acadêmica. O Consuni ressaltou, ainda, o seu compromisso com a defesa dos valores democráticos,
dos direitos humanos, da liberdade de ensino e com a formação cidadã dos alunos e alunas desta Universidade.
Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a reunião, da qual eu, Flávia Nathália Gondim
Rosa. na qualidade de Secretária-Geral dos Conselhos Superiores, lavrei a presente Ata, que dato e
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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, 21 de
julho de 2016.

Presidente

Fláviraüaäa!gia Gondim Rosa
Secretária
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