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Í í Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas

Ata da reunião ordinária realizada nos dias

20.10.2016 e 21.10.2016, às 08h30.

PRESENTES: Márcia Perales Mendes Silva (Presidentejz Hedinaldo Narciso Lima; Sebastião

Marcelice Gomes; Patricia dos Anjos Braga Sá dos Santos; Simone Eneida Baçal de Oliveira; Francisca
Maria Coelho Cavalcanti; Iolete Ribeiro da Silva; Manoel Martins do Carmo Filho; Marco Antônio de
Freitas Mendonça; Nair Chase da Silva; Artemis de Araújo Soares; Sérgio Luis Gianizella; Dirceu

Benedicto Ferreira; Debora Teixeira Ohana; José Eduardo Gomes Domingues; Cicero Augusto Mota

Cavalcante; Ruiter Braga Caldas; José Luiz Pereira da Fonseca; Elizabeth Tavares Pimentel; Jorge

Yoshio Kanda; Tânia Valeria de Oliveira Custódio; Adriano Femandes Ferreira; Elias Simão Assayag;

Allan Soljenitsin Barreto Rodrigues; Rosa Mendonça de Brito; Ana Cristina Femandes Martins; 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 Fulgência

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;

Kátia de Araújo Lima Vallina; Crizolda Assis de Araújo; Miharu Maguinoria Matsuura Matos; Francisco

Eleud Gomes da Silva; José Nilton Pereira da Silva; Ricardo Peres Dantas; Claudia dos Santos Lima;

luri Matias Oliveira Schreiner; Francisco Marcio da Silva; João Lucas da Silva Rufi no; Aldair Marialva de

Souza; Dhyene Vieira dos Santos; Sidnei Mendanha Rodrigues. AíUSENCIAS JUSTIFICADAS: Selma

Suely Baçal de Oliveira; Sylvio Mário Puga Ferreira; Josemar Gurgel da Costa; Mauricio Brilhante de

Mendonça; Patricia Maria Melo Sampaio; Sônia Maria da Silva Carvalho; Rafael Frank Benzecry.

M: lnforrnes; Discussão e votação da ata da reunião realizada no dia 21 de julho de 2016,

Julgamento dos seguintes processos: 1.Proc. 023/2016 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - Submete ao

referendo do CONSUNI a Decisão “ad referendum” n° 001/2016 que aprovou a Promoção Funcional à

Classe "D" - Professor Associado, aos seguintes docentes Auxiliomar Silva Ugarte, Claudio Dantas

Frota, José Wilson Matias Pinto, Niomar Lins Pimenta e Sidney Antonio da Silva. 2. Proc. 025/2016

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - Recomposição para Comissão Institucional de Avaliação. 3. Proc.

011/2016 ADRIANO FERNANDES FERREIRA -

promoçöes/progressões docente, dos intersticios acumulados e aprovação em avaliação de

Minuta de Resolução regulamentando

desempenho em momento posterior. Relator - Conselheiro Neliton Marques da Silva. Com vista ao
Conselheiro Lino João de Oliveira Neves. 4. Moção - Manifesto em defesa da democracia.5. Proc.

021/2016 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - Proposta de aprimoramento da Resolução n° 005/2015 -

Atz da reunião ordinária dos dias 20 e 21/10/16 - Conselho Universitário 1
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CONSUNI. Relator - Conselheiro Ruiter Braga Caldas. 6. Proc. 022/2016 ADMINISTRAÇÃOSUPERIOR
- Diretrizes para o Programa Institucional de Proteção as Mulheres da UFAM. Relatora - Conselheira

Iolete Ribeiro da Silva. 1. Moção de repúdio ao Projeto de Lei denominado
“Escola Sem Partido"; 2. Instituição de comissão a flm de organizar mesa de debate sobre a PEC 241 e

Reforma Educacional; 3. Proc. 026/2016 - Horácio Antônio Braga Fernandes de Oliveira - Promoção
para classe de professor associado.  Presidência: 1) Realização do Processo Seletivo para

o interior, nos dias 14 e 15 de agosto, a fim de preencher 380 vagas nas Unidades fora da sede; ressaltou,
ainda, o oferecimento de 24 vagas para o Curso de Medicina ofertado pelo Instituto de Saúde e

Biotecnologia - ISB/Coari; 2) Procedeu à leitura do oficio enviado pela Policia Federal a esta

Universidade, em que se elucida questionamentos a respeito das investigações sobre a suposta fraude

ocorrida no PSC; 3) informou sobre a realização do concurso público para preenchimento de cargos

efetivos; 4) Abertura do projeto "Jovens Doutores"; 5) informou sobre a inauguração do Laboratório de

Anatomia e da reabertura do Biotério, bem como a entrega do Centro de Pesquisas em Saúde. 6)

Realização da reforma no interior do Auditório Eulálio Chaves. 7) Reabertura da TV UFAM. 8) Primeira

etapa da reforma do HUGV foi concluída, a ser inaugurada no final de novembro, assim que ocorrer o

traslado de pacientes e equipamentos médicos, dar-se-á inicio à segunda etapa da obra. 9) Lançamento

da campanha “UFAM, eu cuido" cuja principal diretriz é a utilização consciente dos recursos hídricos,

energia elétrica, preservação do patrimônio público e o cuidado sobre resíduos e animais silvestres nesta

Instituição. Conselheira Andréa Belém Costa: 1) No periodo de 27 a 31 de outubro, o curso de

Biotecnologia do ICB estará participando da Competição lntemacional de Biologia Sintética em Boston -

Estados Unidos, com 't2 alunos, 2 professores e 1 TAE. Os recursos vieram da arrecadação online e de

patrocinadores como a empresa Google, a empresa Natura, a UFAM (inscrições), a PROTEC/UFAM,

UEA, o Banco BTG Pactual, dentre outros. Nossa equipe já participou deste evento outro duas vezes,

sendo medalhista de Bronze e Troféu de Melhor Apresentação em 2013 e medalhista de Ouro em 2014.

2) "Fomos informados pela conselheira Patricia Melo sobre cortes nas bolsas de produtividade e

pesquisa junto ao CNPq e a conselheira fez o seguinte relato: *Sou membro do Comitê Assessor do

CNPq e estamos em periodo de avaliação. Fomos desagradavelmente surpreendidos com a noticia de

que deveriamos nos preparar para um corte de 20 a 30% das bolsas de produtividade. Na prática, se tal

corte for efetivado. significaria que não teremos nenhuma bolsa nova e, mais grave ainda, que as bolsas

vigentes seriam atingidas. A perspectiva de um cenário tão sombrio indignou os membros dos Comitês.

Foram acionadas sociedades cientiflcas, associações de classes e outras entidades representativas na

expectativa de que uma manifestação expressiva possa impedir tal medida que fere, de morte, a

pesquisa científica brasileira. A pressão funcionou e tivemos uma reunião com a presidência interina do

Ata da reune olntrla dos dias 20 e 21/10/15- Coltário
fi f
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7 Universidade Federal do Amazonas
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CNPq que, dentro das condições institucionais precárias da agencia e da conjuntura de brutais cortes

orçamentários já anunciados, não tem como nos dar garantias de que as bolsas serão preservadas. Já

há manifestações de várias entidades cientiflcas e também universidades como a UFRJ e seria

fundamental que nosso Conselho se juntasse a essas vozes em defesa da Ciência brasileira e contra

os cortes orçamentários trazidos pela PEC 241 e PLS 594. Patricia Melo, Membro do Comitê Assessor

de História - CNPq e Representante Docente do ICHL no CONSUNI". 3) Procedeu à leitura da Nota do

Conselho Superior de Coordenação Executiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que manifesta

preocupação com a ameaça dos cortes na ordem de 20% das Bolsas de Produtividade e Pesquisa do

CNPq. 4) Procedeu á leitura da Nota da Universidade Federal Fluminense sobre a PEC241 intitulada “A

PEC 241 na Contramão do Futuro". 5) Levantamento feito pela Pro-Reitoria de Planejamento e

Desenvolvimento da Universidade Federal de Minas Gerais analisou o “efeito devastador' sobre a

educação, caso a Proposta de Emenda à Constituição 241 seja aprovada. Realizou a leitura da noticia

do site Rede Brasil Atual. 6) Procedeu à leitura da Nota do Conselho Universitário da Universidade

Federal de Minas Gerais, manifestando-se contra PEC 241. Conselheiro Raimundo Ribeiro Passos:

1) A realização, entre os dias 18 e 21 de outubro, da lV Semana de Ciência e Tecnologia do ICE. 2) Está

sendo realizada a ll Workshop de Quimica lnorgãnica e a XXX Semana de Quimica. 3) informou que o

lCE realizou duas defesas para Professor Titular dos docentes Genilson Pereira Santana (Departamento

de Quimica) e Hidembergue Ordozgoith da Frota (Departamento de Fisica). 4) informou sobre a

realização da avaliação institucional a ser feita no ICE. Conselheira Marinez França de Souza: 1)

Procedeu à leitura de carta assinada pelos estudantes bolsistas da FAPEAM. Conselheiro Jorge

Yoshio Kanda: 1) Realização, entre os dias 18 e 21 de outubro, da 10° Semana Nacional de Ciência e

Tecnologia do ICET, da UFAM em parceria com o IFAM. 2) lnfonnou que a direção do ICET recebeu a

visita do Vice-Reitor - Hedinaldo Narciso Lima e Pró-Reitor de Administração e Finanças - Armando

Araújo de Souza Junior com a finalidade de apreciar as demandas para compras de materiais já licitados,

sendo liberado um aporte financeiro com essa finalidade. 3) Nos dias 13 e 14 de outubro, ocorreu o

evento acolhida aos alunos ingressantes no Instituto, com a presença do Pró-Reitor de Graduação -

Prof. Lucidio Rocha Santos. 4) Realização, no dia 17 de outubro, de cafe da manhã em homenagem ao

dia do Professor. 5) A Direção do ICET comunica o seu novo email: direcaoicet@ufam.edu.br.
Conselheiro José Luiz Pereira da Fonseca: 1) Agradeceu a visita do Vice-Reitor, Professor Hedinaldo

Narciso Lima, em conjunto com o Arquiteto Emiliano dos Santos Pereira e Professor Armando Araújo

Souza Júnior, a fim de reunir e dar encaminhamentos aos problemas administrativos do Instituto. 2)

informou que, dos dias 13 a 15 de outubro, ocorreu a recepção de 330 alunos ingressantes, com várias
atividades. Conselheira Claudia dos Santos Lima: 1) informou sobre a comemoração dos 10 anos do
Anemia 21/1i `
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Conselho Universitário
INC, a ser realizada entre os dias 16 e 18 de novembro. Conselheiro João Lucas da Silva Rufino: 1)

Ressaltou a importância da acolhida dos alunos ingressantes. 2) XV Encontro Nacional dos Estudantes
de Farmácia, a ser realizado entre os dias 14 e 21 de janeiro de 2017, em Manaus. Conselheira Kátia

de Araújo Lima Vallina: 1) Participação da ADUA, nos dias 13 e 14 de outubro, no I Encontro Regional

das Ações Sindicais na Região Norte, para a discussão de várias temáticas, dentre elas: a) Flexibilização

da Legislação Ambiental; b) Politicas de crescimento económico × impactos socioambientais; c) Em

defesa das mulheres, dos indios, dos negros e dos lgbt's. 2) ANDES em conjunto com 23 Entidades e

Centrais Sindicais, está trabalhando em projeto de construção de greve geral em face do ajuste fiscal e

cortes de direitos sociais. 3) Hoje sera lançado, no Auditório Rio Amazonas, Núcleo do Amazonas da

Auditoria Cidadã da Divida Pública, por conferência, da Auditora Cidadã Maria Lúcia Fattorelli.

Conselheiro Aldair Marialva de Souza: 1) Teceu ponderações acerca da Medida Provisória de reforma

Educacional do Ensina Médio. 2) Denunciou a impossibilidade de discentes praticarem esportes nos

locais apropriados dentro da Universidade. 3) lnformou que os bebedouros estão com problemas no

Restaurante Universitário. 4) Afi rmou que o processo licitatório do Restaurante Universitário foi suspenso

por determinação judicial. 5) Parabenizou as Unidades dos Municipios que acolheram os alunos

ingressantes mediante atividades. 6) Avaliou o processo eleitoral do DCE, o qual considerou fraudulento.

Conselheiro Cícero Augusto Mota Cavalcante: 1) Parabenizou a campanha “Ufam, eu cuido" cuja

finalidade, dentre outras, é o consumo consciente dos recursos energéticos e hídricos. Ressaltou, ainda,

que a equipe de voluntários tem procurado dar uma solução para a questão dos animais domésticos

abandonados na Universidade. 2) informou que o ICE realizou duas defesas para Professor Titular dos

docentes Genilson Pereira Santana (Departamento de Quimica) e Hidembergue Ordozgoith da Frota

(Departamento de Fisica). 3) Ocorrerá, entre os dias 18 e 21 de outubro, a IV Semana Nacional de

Ciências e Tecnologia do ICE. 4) ICE continua implementando uma política de matrícula inclusiva. Dessa

forma, existe um esforço dos docentes para ofertar turmas culminando num número maior de vagas para

matrícula. 5) Parabenizou a nova gestão do DCE. Conselheira Simone Eneida Baçal de Oliveira: 1)

lnformou que não houve cerceamento de direito de expressão, conforme relatado outrora pelo

Conselheiro Aldair, o que ocorreu de fato foi a garantia de um evento ali programado - Posse da nova

gestão do DCE. 2) Entre os dias 21 e 23 de setembro foi realizado o Xl Congresso lntemacional de

Estudos Japoneses no Brasil e o XXIV Encontro Nacional de Professores Universitários de Lingua,
Literatura e Cultura Japonesa. 3) Relatou que muito embora o Curso de Lingua Japonesa seja novo, ele

tem promovido várias atividades no instituto. 4) IV Seminário lntemacional Mundos do Trabalho, 22 a 25

de novembro, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em História. 5) lnformou sobre a aprovação,

por unanimidade, na reunião do CONSAD, da nova estrutura administrativa e pedagógica do ICHL. 6)

a; um r1-com w
#2
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Conselho Universitário
Relatou sobre as reformas que estão sendo efetuadas no instituto. 7) Denunciou o cometimento de

infrações de alguns condutores, os quais estacionam em vagas de deficientes ou idosos. Conselheiro

José Nilton Pereira da Silva: 1) No dia 25 de outubro, o Sintesam promoverá uma manifestação contra

a PEC 241. Conselheira Crizolda Assis de Araújo: 1) Comunicou a Administração acerca do ato de

paralisação do dia 25 de outubro. Conselheira Dhyene Vieira dos Santos: 1) Reiterou o repúdio das

organizações estudantis diante do "golpe", bem como medidas politicas austeras. 2) Procedeu a leitura

de nota de esclarecimento da comissão eleitoral sobre o processo eleitoral do DCE, bem como de nota

da chapa eleita. Conselheira Tanara Lauschner: 1) Parabenizou a gestão pelo lançamento da

campanha “Ufam, eu cuido". 2) Parabenizou a nova gestão do DCE pela posse. 3) Soiidarizou-se com

as manifestações contra a PEC 241. 4) informou que o ICOMP realiza, no flnal do semestre,

levantamento de desempenho dos discentes e docentes na Unidade, dessa forma, constatou-se um alto

indice de trancamento de disciplinas, pois a PROEG permitiu o trancamento no portal do aluno até o flnal

do semestre letivo. Conselheiro Adriano Femandes Ferreira: 1) Alunos do ensino médio visitaram a

Faculdade de Direito, no periodo de 03 a 07 setembro, e assistiram ao Projeto Mundi cuja finalidade é

simular o debate sobre questões mundiais pelos conselhos da Organização das Nações Unidas. 2)

Alunos da arbitragem participaram da seletiva centro-oeste, alcançando o posto de vice-campeões e os

três primeiros lugares na categoria “melhores oradores”. Nos dias 20, 21 e 22, ocorrerá a Seletiva

Nacional, com a participação da FD pelo terceiro ano consecutivo. Conselheiro José Eduardo Gomes

Domingues: 1) Parabenizou a gestão pelo lançamento da campanha “_UFAM, eu cuido". 2) informou

sobre a manutenção e reparos prediais efetuados na Faculdade de Odontologia. 3) Convidou os

membros do Conselho a participarem da comemoração de 50 anos do Curso de Odontologia da UFAM.

4) Teceu ponderações acerca da posição deste Conselho perante o contexto politico nacional.

Conselheira Elizabeth Tavares Pimentel: 1) Agradeceu o apoio do Vice-Reitor em conjunto com o

Prefeito do Campus, diante da demanda de processos licitatórios do IEAA. 2) Aprovação do curso de

Mestrado em Ciências e Humanidade, com previsão de inscrição em dezembro de 2016. 3) Evento de

recepção de 249 alunos ingressantes, com programação e acolhimento dos mesmos. 4) Convidou os

membros do Conselho para a Semana de Engenharia Ambiental, 28 a 30 de novembro; Semana da

Pedagogia, 9 a 11 de novembro; I Seminario realizado pelo Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e

indígenas, 19 de novembro; Comemoração dos 10 dos lEAA, a ser realizada nos dias 22 e 23 de

novembro. Conselheiro Hedinaldo Narciso Lima: 1) inforrnou que uma das empresas concorrentes no

processo licitatório para oferecimento de refeição universitária, ajuizou ação que culminou na suspensão

da licitação. 2) Credenciamento de 4 cooperativas de catadores de recicláveis, a fim de realizarem o
recolhimento de residuos sólidos na UFAM. :Aprovou a ata da reunião realizada no

Au u; rzo :me iv
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dia 21 de julho de 2016; 1.Proc. 023/2016 Aprovou a Decisão “ad referendum" n° 001/2016, conforme

Resolução 010/2016. 2. Proc. Aprovou a promoção para classe “D" de Professor Associado ao docente

Horacio Antonio Braga Femandes de Oliveira, conforme Resolução n° 011/2016. 3. Proc. 025/2016 -

Recomposição para Comissão Institucional de Avaliação com o membro suplente Cicero Ferreira

Femandes da Costa e conduziu à condição de membro titular da Comissão Institucional de Avaliação

Carlos Alberto Franco Tucci, conforme Resolução n° 012/2016. 4. Proc. 011/2016 - Minuta parcialmente

apreciada. 5. Moção - Aprovou o Manifesto em defesa da democracia, nos seguintes termos: “O

Conselho Universitário da Universidade Federal do Amazonas manifesta sua forte preocupação com o

contexto politico brasileiro, seus impactos na sociedade e na vida das instituições públicas de ensino

superior. Esta universidade se pauta pela defesa do Estado Democrático de Direito e pela preservação

dos valores e prerrogativas assegurados na Constituição Federal de 1988. Assim, são inaceitáveis as

medidas do govemo federal que preconizam uma rigorosa redução no orçamento do ensino superior

brasileiro e que só aprofundam a gravidade da situação financeira das Universidades Federais. Somam-

se ainda os cortes na área de Ciência e Tecnologia comprometendo o futuro da pesquisa cientifica no

Brasil. Também não são aceitáveis propostas que, na contramão de preceitos constitucionais, reduzem

os investimentos públicos em Educação e Saúde nas próximas décadas cujos efeitos negativos se

associam a outras iniciativas que impactam severamente os servidores públicos federais, estaduais e

municipais inclusive impedindo a realização de concursos públicos. O "combate à corrupção" deve ser

empreendido de acordo corn os limites legais e, para ser eficaz. precisa alcançar indistintamente todos

os envolvidos. Um tema tão grave não pode ser objeto de manipulação politica e nem justificar a adoção

de medidas que penalizam a maioria da sociedade brasileira como essas que vem sendo adotadas.

Também não são concebiveis tentativas - institucionalizadas ou não - de cerceamento do direito à

manifestação e das liberdades individuais. Por fim, cõnscio de suas responsabilidades, este Conselho

reitera seus compromissos com a defesa da educação pública e gratuita, da autonomia universitária, da

liberdade de cátedra, do direito à livre manifestação e das instituições democráticas em nosso pais". O

Conselheiro José Eduardo Gomes Domingues absteve-se com a seguinte declaração de voto: “Minha

abstenção na votação do manifesto em defesa da democracia na reunião do CONSUNI é em posição ao

trabalho Comissão formada para a elaboração do mesmo e não pela discordância do conteúdo

apresentado, pois esta Comissão foi formada e não cumpriu com a responsabilidade no tempo previsto,

descontextualizando o tema pelos atropelamentos dos fatos ocorridos. Na primeira reunião após a

formação da mesma, ficou configurada a não reunião dos seus membros, passou-se mais uma reunião

e novamente percebeu-se a não elaboração do manifesto e nesta reunião do dia 20 de outubro, este

Conselho teve que ouvir que na reunião marcada (quase 100 dias depois dela ser designada) reuniu-se

Au oami/um 2o. no: oivmium õ
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de forma parcial, como explicitado pelo relator, configurando-se em uma irresponsabilidade com a tarefa

estabelecida por este Conselho. Reitero que minha abstenção é em resposta a falta de Respeito dos

membros desta Comissão com este Conselho Superior e da irresponsabilidade com a tarefa estabelecida

por este Egrégio Conselho a mesma, pois o mesmo, nomeou estes membros para que cumprissem o

papel da elaboração de um manifesto em defesa ao Estado Democrático de Direito em tempo hábil, o

que não se conflgurou”.5. Proc. 021/2016 - Proposta parcialmente apreciada. 6. Proc. 022/2016

Retirado de pauta 7. Aprovou a Moção de repúdio ao Projeto de Lei denominado “Escola Sem Partido"

nos seguintes termos: “O Conselho Universitário da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), reunido

nesta data, posiciona-se frontalmente contrário ao Projeto de Lei 193/2016 - Escola Sem Partido na

Educação Brasileira e demais PL que apresentam proposta similar e que tramitam atualmente em 19

Estados brasileiros, dentre eles o Amazonas, que afronta a Constituição Federal de 1988 em seu o Art.

5°, que assegura a liberdade de expressão e em seu Art. 206, que garante a liberdade de ensino,

constituindo-se em proposta cuja inconstitucionalidade já foi analisada pelo douto Ministério Público

Federal, que assim se pronunciou: A “Escola Sem Partido" (i) confunde a educação escolar com aquela

que é fomecida pelos pais, e, com isso, os espaços público e privado; (ii) impede o pluralismo de ideias

e de concepções pedagógicas (Art. 206, lll); (iii) nega a liberdade de cátedra e a possibilidade ampla de

aprendizagem (Art. 205, ll); (iv) contraria o principio da Iaicidade do Estado, porque permite, no âmbito

da escola, espaço publico na concepção constitucional, a prevalência de visões morais/religiosas

particulares (Nota Técnica N. 01/2016 - PFDCO). O CONSUNI defende que a Escola e a Universidade

são espaços privilegiados para o exercicio da pluralidade de ideias, 'da liberdade de expressão e de

cidadania e refuta qualquer proposta que vise a impedir que professores estimulem estudantes a

desenvolver pensamentos críticos, reflexivos e focados nas questões e dilemas candentes da nossa

sociedade. Nesse sentido, repudia veementemente essa proposta que intenta amordaçar professores no

exercicio da docência e se constitui em ameaça à sua autonomia, pois acrescidos ao PL em foco estão

os PL 1411/2015 e 2731/2015 que se referem à criação de leis de disciplinamento e punição de docentes

que praticarem ações consideradas por seus autores como "doutnnação ideológica" ou que

supostamente ameacem "a familia", no caso, por exemplo, da promoção de atividades relacionadas às

temáticas de Gênero e de Sexualidade". 8. instituiu comissão a flm de organizar mesa de debate sobre

a PEC 241 e Reforma Educacional, com o seguintes membros: José Eduardo Gomes Domingues

(presidente); Jorge Yoshio Kanda; Tanara Lauschner; Dhyene Vieira dos Santos; Manoel Martins do

Carmo Filho; Ronaldo Vitonano Bastos; Selma Suely Baçal de Oliveira; Kátia de Araújo Lima Vallina,

confonne Decisão n° 001/2016. Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a reunião, da qual

eu, Lucimar Alcântara de Souza, na qualidade de Secretária-Geral dos Conselhos Superiores em

Auúzmzúâa umóizznoiunwiuúo
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exercício, 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, 20 e 21 de outubro de 2016.

à
PRESIDENTE

Lucimar Alcântara de Souza

Secretária em exercício

Ata ds reunião ordinária dos dias 20 e 21l10l16 - Conselho Universitário 8


