
                               

 

Comissão de Consulta à Comunidade Universitária para o cargo de  
Reitor/a e Vice-Reitor/a da UFAM - 2021-2025 

 

 

Ofício Nº 18/2021       Manaus, 14 de março de 2021 

 

Ao 
Professor Allan Soljenítsin Barreto Rodrigues 
Representante da Chapa 21 
 

Assunto: Solicita esclarecimentos prévios 

Prezado Representante, 

A Comissão de Consulta à Comunidade Universitária para o cargo de Reitor/a e Vice-Reitor/a da 

UFAM - 2021-2025 comunica à Chapa 21 o recebimento de denúncia e solicita esclarecimentos 

prévios, no prazo de 24 horas, sobre possível infração ao Regimento da Consulta. 

O presente procedimento é de caráter meramente preliminar a fim de que esta Comissão possa 

emitir seu parecer garantindo o direito ao contraditório. 

Segue anexo cópia da denúncia. 

 

 

 

 

Profa. Dra. Iolete Ribeiro da Silva 
Presidenta 
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Propostas para fortalecer o ICSEZ/Parintins

Amigas e amigos do ICSEZ/Parintins, 

 

Nos dias 10 e 11 de março, teremos o primeiro turno da eleição que irá
escolher o novo reitor da UFAM. É o momento de refletirmos se damos

continuidade ao que vivenciamos nos último quatro anos ou se MUDAMOS

para melhor a nossa universidade! 

  

Acreditamos que é HORA DE MUDANÇA e nos apresentamos a vocês

como alternativa ao para aqueles que, como nós, desejam UM NOVO

Consulta Comunidade UFAM <consultaufam2021.2025@gmail.com>

Fwd: FORTALECIMENTO DO ICSEZ 
1 mensagem

Adson Silveira de Souza <adsonsilveira@ufam.edu.br> 12 de março de 2021 11:49
Para: consultaufam2021.2025@gmail.com

---------- Forwarded message --------- 
De: Prof. Dr. Marco Antonio e Prof. Dr. Raimundo Passos <ufam.mais2021@gmail.com> 
Date: sáb., 20 de fev. de 2021 às 17:17 
Subject: FORTALECIMENTO DO ICSEZ 
To: <adsonsilveira@ufam.edu.br> 

SIGA NOSSA CAMPANHA POR UMA UFAM+ NO INSTAGRAM

https://ufammais.us7.list-manage.com/track/click?u=600062bf17eb1670c30ed2532&id=aa7959eced&e=9512f2b3a6
mailto:ufam.mais2021@gmail.com
mailto:adsonsilveira@ufam.edu.br
https://ufammais.us7.list-manage.com/track/click?u=600062bf17eb1670c30ed2532&id=2f77b3a989&e=9512f2b3a6


14/03/2021 Gmail - Fwd: FORTALECIMENTO DO ICSEZ

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=534d516b2d&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1694041809356771144&simpl=msg-f%3A1694041… 2/5

caminho. As unidades do fora da sede possuem uma grande importância para

o desenvolvimento do Estado e da nossa região, ao levar ensino superior

público ao interior. Por isso, devem ser fortalecidas!

A seguir nossas apresentamos algumas propostas construídas no diálogo com

docentes, TAE´s e estudantes para fortalecer o ICSEZ/Parintins:

Propor a criação de uma Pró-reitoria de Interiorização para atender às

demandas das unidades fora da sede e implementar uma política de

fortalecimento destas unidades;

Viabilizar a transformação das Unidades Acadêmicas fora da Sede em

Unidades Gestoras. Queremos que estas unidades tenham a autonomia

que hoje não possuem. Os processos que puderem ser desenvolvidos na

própria unidade acadêmica, assim o serão, o que propiciará agilidade nos

processos, controle de atividades e verificação de resultados;

Criar mecanismo de incentivo a fixação de docentes e TAE´s no ICSEZ

por meio da ampliação das oportunidades de atuação na pesquisa, na

pós-graduação, na extensão e na inovação e da melhoria das condições

de trabalho;

Incentivar, apoiar e dar autonomia à Direção da Unidade em ações que

visem o estabelecimento de parcerias com órgãos públicos, a iniciativa

privada e organizações do Terceiro Setor;

Apoiar a prestação de serviços à comunidade do Baixo Amazonas, por

meio de projetos de extensão, de pesquisa e dos laboratórios do ICSEZ;

Dar mais autonomia para o Instituo realizar licitações, realizar contratos e

fazer a aquisição de equipamentos, bem como melhorar a qualidade e a

velocidade dos processos licitatórios;

Trabalhar para a melhoria da infraestrutura de Tecnologia da Informação

do ICSEZ, com a melhoria da estabilidade e da velocidade da internet no

Campus Macurany e disponibilizar acesso também na “Ufamzinha”;

Visitas periódicas da Prefeitura do Campus (PCU) no Instituto para que o

atendimento das demandas de manutenção e demais serviços sejam

mais rápidas e eficientes;

Construir o Restaurante Universitário (RU) do ICSEZ, para dar

atendimento mais digno para toda a comunidade acadêmica;

Apoiar a consolidação da Fazenda do ICSEZ, na Vila Amazônia, como

um espaço de Treinamento e Capacitação no Baixo Amazonas,

oportunizando a atuação de professores, estudantes e TAE´s de todos os

cursos do ICSEZ e parcerias com diversas instituições da região;

Completar a obra do Complexo Poliesportivo do ICSEZ (piscina, pista de

atletismo e campo de futebol) para que os estudantes de Educação

Física possam ter uma melhor formação e a comunidade um espaço de

prática esportiva eficiente, além de melhor atendimento em projetos com

a comunidade;
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 Ter uma Fazenda Experimental junto ao campus do ICSEZ para atender

às atividades de formação do curso de Zootecnia, atividades de pesquisa

envolvendo todos os cursos do ICSEZ e fazer parcerias com órgãos

públicos e entidades do baixo amazonas;

Construção do Laboratório de Artes Visuais e o apoio para transformar a

“Ufamzinha” em Centro Cultural/Museu e expansão de atividades de

extensão dos demais cursos;

Modernizar os laboratórios específicos de cada curso com a

infraestrutura, softwares e novos equipamentos necessários para as

atividades práticas (Administração, Pedagogia, Jornalismo, Zootecnia,

Educação Física, Artes Visuais e Serviço Social), criando no Bloco 4 o

segundo laboratório de informática com computadores modernos;

Melhorar o acervo e as instalações da biblioteca do ICSEZ e instalar mais

computadores novos para acesso às pesquisas também na internet para

que os acadêmicos tenham melhores condições de formação;

Melhorar as instalações da Residência Universitária (RUNI), com a

instalação de gás encanado, construção de uma quadra poliesportiva,

equipamentos de lazer, internet wifi e melhorar a segurança do prédio e

do campus;

Apoiar melhorias nas instalações do ICSEZ para que ofereça

acessibilidade (funcionamento e manutenção dos elevadores) e a

construção de passarelas de acessibilidade, como determina a Lei

10.098/04, nas áreas ligando os quatro blocos do campus.

Estabelecer uma política de acessibilidade para as pessoas com

deficiência, com objetivo de atender as suas necessidades físicas,

motoras, psicológicas e pedagógicas de discentes do ICSEZ e capacitar

corpo docente para trabalhar as atividades acadêmicas para as pessoas

com deficiência;

Criar o bosque da comunidade no terreno ao lado do ginásio de esportes

do campus.

Temos mais propostas que tratam de temas como ensino de graduação, de

pós-graduação, inovação, assistência estudantil, qualificação dos servidores,

humanização e outros temas gerias. Caso queiram conhecê-las, acessem o

nosso Plano de Gestão ou siga nossas redes sociais: 

  

Fanpage: (3) Marcão Reitor Raimundo Vice | Facebook 

  

Instagram: Chapa 21 - Marcão e Raimundo (@ufamais) • Fotos e vídeos do
Instagram 

  

Youtube: (1) ufamais - YouTube 

  

https://ufammais.us7.list-manage.com/track/click?u=600062bf17eb1670c30ed2532&id=f37f267e8e&e=9512f2b3a6
https://ufammais.us7.list-manage.com/track/click?u=600062bf17eb1670c30ed2532&id=9315479dfa&e=9512f2b3a6
https://ufammais.us7.list-manage.com/track/click?u=600062bf17eb1670c30ed2532&id=f5b0da5f96&e=9512f2b3a6
https://ufammais.us7.list-manage.com/track/click?u=600062bf17eb1670c30ed2532&id=ac08bfbdac&e=9512f2b3a6
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Acreditamos que o momento é de MUDANÇA e queremos uma NOVA

GESTÃO comprometida com uma UFAM + EFICIENTE + HUMANA E +

DEMOCRÁTICA! 

  

Venha conosco nessa caminhada! Vote 21! 

  

Prof. Dr. Marco Antônio – candidato a reitor 

Prof. Dr. Raimundo Passos – candidato a vice-reitor

Saiba quem já apoia

Acesse nosso canal do You Tube e

veja quem está apoiando!

Clique aqui

Conheça nossas propostas

Acesse nosso site e conheça o

Plano de Gestão para uma UFAM+

Clique aqui

Clique aqui para curtir nossa Fanpage e assistir ao lançamento

 
 
 
 
 
 

https://ufammais.us7.list-manage.com/track/click?u=600062bf17eb1670c30ed2532&id=386f3af86e&e=9512f2b3a6
https://ufammais.us7.list-manage.com/track/click?u=600062bf17eb1670c30ed2532&id=1a82fdff48&e=9512f2b3a6
https://ufammais.us7.list-manage.com/track/click?u=600062bf17eb1670c30ed2532&id=729bdb03fc&e=9512f2b3a6
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This email was sent to adsonsilveira@ufam.edu.br  
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Propostas para fortalecer o ICSEZ/Parintins

Amigas e amigos do ICSEZ/Parintins, 

 

Consulta Comunidade UFAM <consultaufam2021.2025@gmail.com>

Fwd: FORTALECIMENTO DO ICSEZ 
1 mensagem

Gerencia de Recursos Humanos ICSEZ <grhicsez@ufam.edu.br> 12 de março de 2021 12:01
Para: consultaufam2021.2025@gmail.com

Senhora Presidente da Comissão Eleitoral da Ufam, venho por meio deste denunciar a chapa 21 por está utilizando
indevidamente os e-mails institucionais dos servidores (como pode ser constatado no e-mail enviado anterior a esse)
e das gerências sem consulta prévia e por está de posse dos endereços de TODOS os servidores de maneira
desconhecida.
Pelo exposto, solicito providèncias para que não ocorra mais esse tipo ilícito de captação de votos.

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 
INST.CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA DE PARINTINS 
fone (92) 3533-2251

---------- Forwarded message --------- 
De: Prof. Dr. Marco Antonio e Prof. Dr. Raimundo Passos <ufam.mais2021@gmail.com> 
Date: sáb., 20 de fev. de 2021 às 17:17 
Subject: FORTALECIMENTO DO ICSEZ 
To: <grhicsez@ufam.edu.br> 

SIGA NOSSA CAMPANHA POR UMA UFAM+ NO INSTAGRAM

mailto:ufam.mais2021@gmail.com
mailto:grhicsez@ufam.edu.br
https://ufammais.us7.list-manage.com/track/click?u=600062bf17eb1670c30ed2532&id=2f77b3a989&e=f4f7dc1a34
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Nos dias 10 e 11 de março, teremos o primeiro turno da eleição que irá
escolher o novo reitor da UFAM. É o momento de refletirmos se damos

continuidade ao que vivenciamos nos último quatro anos ou se MUDAMOS

para melhor a nossa universidade! 

  

Acreditamos que é HORA DE MUDANÇA e nos apresentamos a vocês

como alternativa ao para aqueles que, como nós, desejam UM NOVO

caminho. As unidades do fora da sede possuem uma grande importância para

o desenvolvimento do Estado e da nossa região, ao levar ensino superior

público ao interior. Por isso, devem ser fortalecidas!

A seguir nossas apresentamos algumas propostas construídas no diálogo com

docentes, TAE´s e estudantes para fortalecer o ICSEZ/Parintins:

Propor a criação de uma Pró-reitoria de Interiorização para atender às

demandas das unidades fora da sede e implementar uma política de

fortalecimento destas unidades;

Viabilizar a transformação das Unidades Acadêmicas fora da Sede em

Unidades Gestoras. Queremos que estas unidades tenham a autonomia

que hoje não possuem. Os processos que puderem ser desenvolvidos na

própria unidade acadêmica, assim o serão, o que propiciará agilidade nos

processos, controle de atividades e verificação de resultados;

Criar mecanismo de incentivo a fixação de docentes e TAE´s no ICSEZ

por meio da ampliação das oportunidades de atuação na pesquisa, na

pós-graduação, na extensão e na inovação e da melhoria das condições

de trabalho;

Incentivar, apoiar e dar autonomia à Direção da Unidade em ações que

visem o estabelecimento de parcerias com órgãos públicos, a iniciativa

privada e organizações do Terceiro Setor;

Apoiar a prestação de serviços à comunidade do Baixo Amazonas, por

meio de projetos de extensão, de pesquisa e dos laboratórios do ICSEZ;

Dar mais autonomia para o Instituo realizar licitações, realizar contratos e

fazer a aquisição de equipamentos, bem como melhorar a qualidade e a

velocidade dos processos licitatórios;

Trabalhar para a melhoria da infraestrutura de Tecnologia da Informação

do ICSEZ, com a melhoria da estabilidade e da velocidade da internet no

Campus Macurany e disponibilizar acesso também na “Ufamzinha”;

Visitas periódicas da Prefeitura do Campus (PCU) no Instituto para que o

atendimento das demandas de manutenção e demais serviços sejam

mais rápidas e eficientes;

Construir o Restaurante Universitário (RU) do ICSEZ, para dar

atendimento mais digno para toda a comunidade acadêmica;

Apoiar a consolidação da Fazenda do ICSEZ, na Vila Amazônia, como

um espaço de Treinamento e Capacitação no Baixo Amazonas,

https://ufammais.us7.list-manage.com/track/click?u=600062bf17eb1670c30ed2532&id=aa7959eced&e=f4f7dc1a34
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oportunizando a atuação de professores, estudantes e TAE´s de todos os

cursos do ICSEZ e parcerias com diversas instituições da região;

Completar a obra do Complexo Poliesportivo do ICSEZ (piscina, pista de

atletismo e campo de futebol) para que os estudantes de Educação

Física possam ter uma melhor formação e a comunidade um espaço de

prática esportiva eficiente, além de melhor atendimento em projetos com

a comunidade;

 Ter uma Fazenda Experimental junto ao campus do ICSEZ para atender

às atividades de formação do curso de Zootecnia, atividades de pesquisa

envolvendo todos os cursos do ICSEZ e fazer parcerias com órgãos

públicos e entidades do baixo amazonas;

Construção do Laboratório de Artes Visuais e o apoio para transformar a

“Ufamzinha” em Centro Cultural/Museu e expansão de atividades de

extensão dos demais cursos;

Modernizar os laboratórios específicos de cada curso com a

infraestrutura, softwares e novos equipamentos necessários para as

atividades práticas (Administração, Pedagogia, Jornalismo, Zootecnia,

Educação Física, Artes Visuais e Serviço Social), criando no Bloco 4 o

segundo laboratório de informática com computadores modernos;

Melhorar o acervo e as instalações da biblioteca do ICSEZ e instalar mais

computadores novos para acesso às pesquisas também na internet para

que os acadêmicos tenham melhores condições de formação;

Melhorar as instalações da Residência Universitária (RUNI), com a

instalação de gás encanado, construção de uma quadra poliesportiva,

equipamentos de lazer, internet wifi e melhorar a segurança do prédio e

do campus;

Apoiar melhorias nas instalações do ICSEZ para que ofereça

acessibilidade (funcionamento e manutenção dos elevadores) e a

construção de passarelas de acessibilidade, como determina a Lei

10.098/04, nas áreas ligando os quatro blocos do campus.

Estabelecer uma política de acessibilidade para as pessoas com

deficiência, com objetivo de atender as suas necessidades físicas,

motoras, psicológicas e pedagógicas de discentes do ICSEZ e capacitar

corpo docente para trabalhar as atividades acadêmicas para as pessoas

com deficiência;

Criar o bosque da comunidade no terreno ao lado do ginásio de esportes

do campus.

Temos mais propostas que tratam de temas como ensino de graduação, de

pós-graduação, inovação, assistência estudantil, qualificação dos servidores,

humanização e outros temas gerias. Caso queiram conhecê-las, acessem o

nosso Plano de Gestão ou siga nossas redes sociais: 

  

https://ufammais.us7.list-manage.com/track/click?u=600062bf17eb1670c30ed2532&id=f37f267e8e&e=f4f7dc1a34
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Fanpage: (3) Marcão Reitor Raimundo Vice | Facebook 

  

Instagram: Chapa 21 - Marcão e Raimundo (@ufamais) • Fotos e vídeos do
Instagram 

  

Youtube: (1) ufamais - YouTube 

  

Acreditamos que o momento é de MUDANÇA e queremos uma NOVA

GESTÃO comprometida com uma UFAM + EFICIENTE + HUMANA E +

DEMOCRÁTICA! 

  

Venha conosco nessa caminhada! Vote 21! 

  

Prof. Dr. Marco Antônio – candidato a reitor 

Prof. Dr. Raimundo Passos – candidato a vice-reitor

Saiba quem já apoia

Acesse nosso canal do You Tube e

veja quem está apoiando!

Clique aqui

Conheça nossas propostas

Acesse nosso site e conheça o

Plano de Gestão para uma UFAM+

Clique aqui

Clique aqui para curtir nossa Fanpage e assistir ao lançamento

https://ufammais.us7.list-manage.com/track/click?u=600062bf17eb1670c30ed2532&id=9315479dfa&e=f4f7dc1a34
https://ufammais.us7.list-manage.com/track/click?u=600062bf17eb1670c30ed2532&id=f5b0da5f96&e=f4f7dc1a34
https://ufammais.us7.list-manage.com/track/click?u=600062bf17eb1670c30ed2532&id=ac08bfbdac&e=f4f7dc1a34
https://ufammais.us7.list-manage.com/track/click?u=600062bf17eb1670c30ed2532&id=386f3af86e&e=f4f7dc1a34
https://ufammais.us7.list-manage.com/track/click?u=600062bf17eb1670c30ed2532&id=1a82fdff48&e=f4f7dc1a34
https://ufammais.us7.list-manage.com/track/click?u=600062bf17eb1670c30ed2532&id=729bdb03fc&e=f4f7dc1a34
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ESCLARECIMENTOS PRÉVIOS 

 

 

À 

Profa. Dra. Iolete Ribeiro da Silva 

Presidente da Comissão de Consulta à Comunidade Universitária 

 

 

Senhora presidente, 

 

 

Ao cumprimentá-la e aos demais membros da comissão, apresentamos nossas 

considerações sobre a denúncia mencionada no Ofício 18/2021: 

 

QUANTO A ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA, temos a CONSIDERAR: 

 

• A DENÚNCIA MOSTRA-SE INEPTA para ser acolhida devido a 

temporalidade da suposta ação que infringiria o Regimento da Consulta. O 

e-mail anexo à denúncia, enviado pela Chapa 21, data de 20 de fevereiro de 

2021 e conforme a ATA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DAS 

CHAPAS CANDIDATAS AOS CARGOS DE REITOR E VICE REITOR 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (disponível no link 

https://www.adua.org.br/userfiles/files/Ata%20de%20homologacao%20de

%20inscricoes%20final%20Comissao%20de%20Consulta.pdf), apenas no 

dia 23 de fevereiro houve a homologação das chapas e, portanto, o início da 

vigência do Regimento da Consulta; 

 

• O princípio basilar do Estado de Direito reza que normas só podem ser 

aplicadas depois de sua entrada em vigor, jamais podendo retroagir em 

desfavor de pessoas ou organizações; 

 

• Causa espécie que decorridos 23 dias do recebimento do e-mail, somente 

agora e depois de denúncia feita pela Chapa 21 sobre o uso do site 

institucional da UFAM para fazer propaganda disfarçada para chapa 33, o 

servidor tenha feito a denúncia. Registre-se também, que o mesmo nunca 

enviou resposta a Chapa 21 informando que não queria receber mais 

mensagens ou que considerava o envio alguma espécie de incômodo. 

 

DIANTE DO EXPOSTO, a denúncia mostra-se IMPRESTÁVEL para qualquer 

deliberação de mérito por não possuir BASE LEGAL. 

 

 

QUANTO AO MÉRITO, esclarecemos: 

 

• Voltamos a informar que não temos acesso aos dados dos servidores da UFAM. 

Somos uma chapa concorrendo com o atual reitor e cujos subordinados continuam 

exercendo seus cargos e fazendo campanha aberta para a chapa 33. Os gestores 

https://www.adua.org.br/userfiles/files/Ata%20de%20homologacao%20de%20inscricoes%20final%20Comissao%20de%20Consulta.pdf
https://www.adua.org.br/userfiles/files/Ata%20de%20homologacao%20de%20inscricoes%20final%20Comissao%20de%20Consulta.pdf


com acesso aos dados citados na denúncia estão diariamente envolvidos na 

campanha da chapa 33, não há como presumir que fornecessem os e-mails 

institucionais dos servidores a uma chapa de oposição; 

 

• Reiteramos que os poucos e-mails que temos em nossas listas de distribuição são 

oriundos dos próprios servidores (que os fornecem), de sites onde esses e-mails 

são publicados ou indicações feitas em nossas redes sociais. O que em nenhum 

momento configura acesso às informações dos servidores; 

 

• Estranhamos, novamente, o fato do denunciante ter esperado 23 dias para se 

manifestar sobre um e-mail que foi enviado antes do processo eleitoral ter início 

oficialmente e dele jamais ter pedido para que não recebesse outros. No processo 

de coleta de mails de site onde eles são publicados e indicações, ocorrem casos 

onde as pessoas não querem receber os e-mails e nos comunicam. Elas são 

retiradas das listas imediatamente. 

 

 

DIANTE DO EXPOSTO, não existe qualquer infração ao Regimento da Consulta, 

sendo o mérito igualmente INEPTO por ausência de BASE LEGAL. 

 

 

Sem mais para o momento, estamos à disposição para quaisquer outros 

esclarecimentos.  

 

 

Manaus, 15 de março 2021 

 

 

 
Prof. Dr. Allan Soljenítsin Barreto Rodrigues 

Representante da Chapa 21 
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Parecer Nº 02 
Requerente: Sr Adson Silveira de Souza/ GERÊNCIA DE RECURSOS 
HUMANOS 
INST.CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA DE PARINTINS 
Requerido: Chapa 21 
Objeto: Análise de denúncia 
 

SÍNTESE FÁTICA E FUNDAMENTAÇÃO 

Trata-se de parecer produzido pela Comissão de Consulta à Comunidade 

Universitária para o cargo de Reitor/a e Vice-Reitor/a da UFAM - 2021-2025 

acerca de email enviado pela Chapa 21. 

A denúncia recebida em 12 de março de 2021, trata in verbis “venho por meio 

deste denunciar a chapa 21 por está utilizando indevidamente os e-mails 

institucionais dos servidores (como pode ser constatado no e-mail enviado 

anterior a esse) e das gerências sem consulta prévia e por está de posse dos 

endereços de TODOS os servidores de maneira desconhecida. Pelo exposto, 

solicito providências para que não ocorra mais esse tipo ilícito de captação de 

votos”. 

A Chapa 21 foi notificada em 14/03/2021 e foram solicitadas elucidações prévias, 

entregues à Comissão em 15/03/2021. 

O email apontado na denúncia é datado de 20/02/2021, anterior à homologação 

da inscrição no processo de consulta, resultando daí inexistir formalmente as 

chapas. 

CONCLUSÃO 

Diante das observações elencadas no presente parecer, esta Comissão de 

Consulta, ao analisar os documentos, considera improcedente a denúncia. 

Manaus, 16 de março de 2021 

 

Iolete Ribeiro da Silva 

Diego Castro Squinello

Antônio José Vale da Costa

Dhyene Vieira dos Santos
Raiane Alencar da Silva


