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Nasci em São José de Rio Preto, estado de São Paulo, em 
5 de outubro de 1966, filho de Antonio e Esmeralda. 

Sou casado, tenho cinco filhos e uma neta. Com 26 anos, já 
como aluno de graduação da UFAM, comecei a dar aulas de 
Ciências na Escola Estadual Senador Cunha Melo, onde dei 
meus primeiros passos na vida letiva. Ingressei na Universidade 
Federal do Amazonas, como discente, em 1992, e após vários 
projetos de iniciação científica, monitoria em Experimentação 
Agrícola e duas vezes Presidente do Centro Universitário e 
Cultural de Agronomia, me formei Engenheiro Agrônomo em 
maio de 1997. Fiz um ano de especialização em Microbiologia 
do Solo (1997-1998) e cursei o Mestrado em Ciências de 
Florestas Tropicais (1998-2000), ambos no Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia – INPA. Fui pesquisador visitante no 
próprio INPA entre 2000-2002. Em 17 de julho de 2002, 10 anos 
após me formar na UFAM, ingressei na Carreira do Magistério 
Superior na Faculdade de Ciências Agrárias – FCA/UFAM. 

QUEM 
SOMOS

PROF . DR . MARCO ANTONIO DE FREITAS
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Já como docente da UFAM, fiz meu doutoramento no Programa 
de Pós-Graduação em Agronomia Tropical, PPGATR/UFAM 
(2008-2012). Ao longo desse tempo como docente da UFAM, 
pude exercer o tripé estabelecido para quem ingressa nessa 
nobre carreira, o ensino, a pesquisa e a extensão. Propus e 
orientei os primeiros projetos com alunos dos campi do interior, 
especificamente no município de Benjamin Constant. Digo 
campi porque entre 2003 e 2005 ainda não existiam as Unidades 
Acadêmicas do Interior. Participei do processo de implantação 
das referidas Unidades Acadêmicas, acompanhando as 
audiências públicas e coordenando concursos para Docentes. 
No caso específico do Instituto de Ciências Sociais, Educação e 
Zootecnia – ICSEZ de Parintins, ajudei na elaboração do Projeto 
Pedagógico de Curso – PPC e coordenação inicial do Curso de 
Zootecnia. Fui Diretor da Fazenda Experimental da UFAM entre 
2003 e 2009 e Prefeito do Campus Universitário no período de 
2009 a 2013. No período de 2015-2016 assumi a Vice-chefia 
do Departamento de Engenharia Agrícola e Solos – DEAS/FCA. 
Desde 25 de maio de 2016, estou na Direção da Faculdade de 
Ciências Agrárias – FCA. M eu vínculo com a UFAM, sempre 
como Dedicação Exclusiva - DE, e a paixão pela Instituição 
e seu maior patrimônio, os servidores (Docentes e Técnicos 
Administrativos em Educação) e Discentes sempre foram e 
serão minha maior motivação e a pedra de toque na minha 
opção por uma carreira tão importante, buscando contribuir, 
por meio da educação, no desenvolvimento da Amazônia e na 
Formação Cidadã de homens e mulheres da região.
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Nasci em Teresina (PI) em 24 de outubro de 1972. Sou 
casado e pai de dois filhos. Comecei a prática docente 

ainda muito cedo na escola dominical na igreja, o que 
me moldou para seguir a carreira docente. Ingressei na 
Universidade Federal do Piauí (UFPI) em 1992 como estudante 
do Curso de Licenciatura em Química. Lá, tive a oportunidade 
de desenvolver projetos de PIBIC, monitoria e de formação 
de professores para o ensino médio. Em meados do curso, 
comecei a dar aulas em escolas públicas e particulares, o 
que sedimentou o conhecimento e a prática pedagógica. Fui 
tesoureiro do Centro Acadêmico de Química. Ao me formar, 
ingressei como professor substituto na UFPI, em 1998, minha 
primeira experiência no magistério superior. Entretanto, 
sempre via a pós-graduação como algo essencial para minha 
formação. Assim, em 1999, fui prestar exame de seleção para 
o mestrado no Instituto de Química de São Carlos – IQSC/USP. 
Fiz mestrado em Físico-Química/Eletroquímica, com linha de 
pesquisa em células a combustível e, em 2001 ingressei no 
doutorado, lá mesmo no IQSC/USP, na mesma área.

PROF . DR . RAIMUNDO RIBEIRO PASSOS

QUEM 
SOMOS
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Neste interim, em 2002, apareceu uma oportunidade 
de concurso na UFAM, coisa rara naqueles tempos. Fiz o 
concurso e assumi a vaga em julho de 2002. Antevendo a 
oportunidade de ter mais doutor, o Departamento de Química 
(DQ) liberou-me para retornar ao doutoramento em meados 
2003, o qual finalizei no início 2005. Ao regressar para a 
UFAM, já assumi no final deste mesmo ano a Subchefia DQ 
e, ao término daquele mandato, fui eleito como Chefe do 
DQ, ficando por dois mandatos. Nos anos de 2014 a 2017, 
atuei como Coordenador do Curso de Bacharelado em 
Química. Fui representante docente do ICE no CONSUNI de 
2013 a 2017, presidente da CCCMS/ICE e membro da CPA/
UFAM. Na pesquisa, ingressei no PPGQ e, desde então, tenho 
orientado alunos de PIBIC, PIBITI, mestrado e doutorado. 
Submeti e aprovei projetos junto ao CNPq, CAPES e FAPEAM, e 
implantei o primeiro laboratório de eletroquímica e energia na 
Amazônia Ocidental. Atuei na extensão como subcoordenador 
do Laboratório de Combustíveis, o qual realizava as análises 
de combustíveis nos estados do Amazonas e Roraima. Desde 
março de 2017 estou como diretor do Instituto de Ciências 
Exatas, tendo a oportunidade de fazer uma administração 
aberta, acessível, com decisões seguras e sempre pautadas 
na ética e no respeito. Isso é o mesmo que tenho também 
levado aos Conselhos Superiores da UFAM, defendendo a 
UFAM em todo o tempo, o seu Estatuto e seu Regimento Geral, 
com o mesmo compromisso que assumi quando ingressei em 
nossa Instituição centenária. Na direção do ICE, temos tomado 
algumas decisões e ações importantes, como a elaboração do 
nosso PDU-ICE, o que vai alavancar e levar o ICE a trabalhar 
numa mesma direção. Queremos isso também para nossa 
UFAM, que desenvolva processos mais eficientes, mais seguros, 
mais humanizados e menos burocráticos. 



A UFAM NÃO PODE 
PARAR! PRECISAMOS 
DE MUDANÇAS!

Desde o ano de 2020, estamos enfrentando a 
pior crise sanitária dos últimos tempos. Essa crise 
tem nos submetido a um estado de letargia e 
muitos planos, objetivos e sonhos foram adiados. 
A prioridade de todos nós tem sido salvar 
vidas. A crise afeta tanto as pessoas quanto as 
instituições. A nossa centenária Universidade 
tem sofrido seriamente com a perda de vários 
servidores, alunos e prestadores de serviço, cujos 
familiares e amigos nos solidarizamos.

Apesar dessa realidade, A UFAM NÃO PODE PARAR! Precisamos 
avançar, honrando sempre a memória e os feitos daqueles que 
lutaram conosco para construir a NOSSA UNIVERSIDADE e, ao 
mesmo tempo, protegendo vidas. É preciso, mais do que nunca, 
lutar por uma Universidade pública, autônoma, de excelência, 
democrática, inclusiva e amazônica. Queremos discutir a 
construção coletiva de uma universidade que contribua com 
o desenvolvimento social e econômico da nossa região com 
uma formação cidadã.

Acreditamos que PRECISAMOS DE MUDANÇAS para que 
possamos resgatar o protagonismo de nossa UFAM no 
Amazonas e na região Norte. Temos uma comunidade 
universitária competente, talentosa e comprometida, que 
anseia por uma gestão inovadora, proativa, humana e em 
constante diálogo com ela. 



10

A história nos ensina que em momentos de crise, a superação 
das dificuldades passa, necessariamente, por mudanças que 
alinhem as competências das pessoas com a eficiência e a 
eficácia na condução coletiva das instituições.

A Universidade pública é uma das mais importantes conquistas 
da sociedade brasileira. Precisamos preservá-la e aperfeiçoá-la, 
para que não seja mais uma vítima da pandemia e continue 
sendo um espaço privilegiado da promoção do saber, das artes 
e da cultura, do pensamento crítico e do debate plural sobre 
os grandes temas regionais e nacionais. 

Nossa candidatura surge do desejo coletivo por mudanças e 
ecoa anseios, sonhos e projetos de docentes, TAE´s e discentes 
que desejam uma Universidade mais eficiente, mais humana, 
mais segura e mais democrática.

Junte-se a nós nessa caminhada!

PROF. DR. MARCO ANTÔNIO DE FREITAS
PROF. DR. RAIMUNDO RIBEIRO PASSOS



UFAM
+ EFICIENTE
+ HUMANA E
+ DEMOCRÁTICA!

Quando nos propusemos a desenvolver este 
Programa, o que mais rapidamente nos incentivou 
foi a visão da situação que a nossa UFAM se 
encontra. Não queremos que nossa UFAM 
continue “à deriva”, reagindo tardiamente aos 
problemas; entendemos que há a necessidade 
urgente de mudanças que a impulsionem e 
a tornem mais eficiente, mais humana e mais 
democrática. Estes são aspectos que norteiam 
nosso Programa.
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Estamos abertos à participação de todos e todas que querem 
ver uma UFAM melhor e que estejam dispostos(as) a seguir os 
princípios da Ética, da Transparência, do Diálogo, da Eficiência, 
do Respeito às diferenças e atuar na busca pela Qualidade 
de Vida. Ética no respeito ao semelhante em relação à sua 
vida, patrimônio, bem-estar e na busca pela justiça social. 
Transparência na obrigatoriedade da divulgação e do 
fornecimento de informações de todos os atos praticados na 
gestão pública. Diálogo constante com a comunidade, onde 
prezaremos pelo livre fluir de ideais. Eficiência na adoção de 
critérios técnicos e profissionais que assegurem o melhor 
resultado possível, afastando qualquer forma de atuação 
amadorística e ineficiente. Respeito às diferenças para ampliar 
nossa visão, transformar nossas ações e aperfeiçoar a interação 
com as pessoas. Qualidade de vida na busca por oferecer um 
ambiente de trabalho e de aprendizagem acolhedor para 
nossos servidores e estudantes.

Muitos esforços foram feitos no passado para que nossa UFAM 
chegasse ao patamar que está hoje. No entanto, a comunidade 
sente que nos últimos anos estagnamos, paramos de avançar. 
Queremos uma UFAM com mais qualidade no Ensino, na 
Pesquisa, na Extensão, na Gestão de Pessoas, na Gestão 
Administrativa, no comprometimento com a comunidade 
acadêmica: formada por profissionais competentes, 
qualificados, comprometidos e que dão o melhor de si; além 
de seus alunos, que crescem e aprendem junto com esses 
profissionais. Todos(as) fazemos parte daquilo que promove 
a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa, a extensão e a 
inovação que geram valores para a sociedade.

Foi com este olhar holístico e minucioso que um coletivo 
de docentes, discentes e TAE´s sentiu que faltava uma 
proposta construída de forma plural que contemplasse o 
que a UFAM precisa para avançar. Esse coletivo, que temos 
a honra de representar, acredita que uma administração não 
pode prescindir do diálogo aberto com todos e todas para 
ser efetiva. Por isso, apresentamos propostas concretas de 
mudanças que façam a diferença na vida da nossa comunidade 
e, consequentemente, nos rumos da UFAM. 



Daí a necessidade de mantermos um diálogo aberto com os 
diretores de unidades acadêmicas e administrativas, com 
nossos professores, técnicos administrativos em educação e 
discentes. Sem esquecer os prestadores de serviços e, é claro, 
a comunidade externa. 

UFAM+ é um Programa sólido, técnico, exequível e 
movido pelo desejo de mudança da nossa comunidade. Ele 
visa implantar etapas de melhorias na qualidade dos processos 
realizados no âmbito da UFAM. Estará diretamente ligado à 
melhoria das atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, 
de inovação, da administração e da gestão de pessoas. O 
seu completo desenvolvimento necessita da participação de 
toda a comunidade acadêmica, com cada um(a) motivado(a) 
e exercendo bem suas competências, procurando sempre o 
progresso de todos e de todas.

Nosso Programa está baseado no desenvolvimento de 
projetos. Dessa forma, podemos definir com clareza os 
objetivos e metas e avaliar e ajustar processos. Além de 
permitir a observação ágil das necessidades de mudanças e 
a incorporação de novos procedimentos. Será um ciclo de 
planejar, fazer, checar e avaliar as ações.
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#01
UFAM+  

GOVERNANÇA 
INSTITUCIONAL

A governança está relacionada à capacidade 
de planejar, formular e programar políticas e 
cumprir funções para o desenvolvimento de 
nossa UFAM. Nos últimos anos, percebemos 
que não avançamos. O que tem sido feito não 
consegue reposicionar a UFAM no seu devido 
lugar, como a maior e melhor instituição de 
Ensino, Pesquisa e Extensão da Amazônia 
Ocidental.
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A pandemia escancarou a falta de planejamento institucional, 
de interlocução entre as pró-reitorias e de comunicação efetiva 
com as Unidades Acadêmicas. Tomar decisões acertadas envolve 
participação efetiva de toda a administração nos seus mais 
variados segmentos hierárquicos. Precisamos sair da inércia e 
impulsionar a UFAM com ações efetivas e planejadas pelos mais 
variados segmentos, sob pena de sofrermos com mais retrocessos.

Precisamos restabelecer a importância da Administração 
Superior na UFAM, de modo a garantir a segurança em cada 
decisão tomada. Não podemos continuar com a desconexão 
entre as pró-reitorias e estas com as Unidades Acadêmicas. 
Os processos iniciados nas unidades são morosos e muitos 
até interrompidos porque não existem procedimentos 
padronizados e bem definidos. Isso tem dificultado o trabalho 
nas Unidades Acadêmicas e a ausência de resolutividade está 
levando à estagnação da UFAM.

Estamos travados com a burocracia, resoluções desatualizadas, 
que mais parecem prejudicar do que ajudar. Não temos 
uma sistemática que englobe o estudo destas resoluções e 
a necessidade de suas alterações de modo que os processos 
e fluxos de trabalho ocorram sem interrupções. Sistemáticas 
de proposição, ajustes, modificações, discussão e aprovação 
de resoluções e outros mecanismos não estão definidos, e, 
quando se trata deste assunto, há demora na tomada de 
decisões, gerando retrabalho.

Neste quesito, é importante dar celeridade ao recebimento 
e uso dos recursos. A compra de material, insumos e 
equipamentos é alvo de constante crítica. Falta comunicação 
efetiva e total entre os sistemas utilizados na UFAM. Não 
existem processos de autoavaliação institucionalizados.

1 .1  PROJETO: UFAM+ 
É DESBUROCRATIZAÇÃO

Temos observado que muitos processos são burocráticos e que 
outros não têm fluxos claramente definidos. Percebe-se que 
parece não haver sinergia entre as pró-reitorias e vários outros 
órgãos internos ou unidades, o que dificulta mais o andamento 
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dos processos. Muitas resoluções estão desatualizadas, o que 
aumenta a burocracia. Para combater isso, nos propomos a:

1. Priorizar a gestão administrativa desburocratizada, eficiente 
e voltada para resultados. Isso vai envolver a alteração de 
procedimentos, normas e comportamentos;

2. Vamos promover o treinamento e qualificação de todos os 
envolvidos em cada ponto da estrutura administrativa da UFAM 
e redesenhar fluxos e processos;

3. Garantir a interlocução entre as pró-reitorias, entre os sistemas 
informatizados e entre as pró-reitorias e as Unidades Acadêmicas 
e Administrativas, evitando o retrabalho e o tempo prolongado 
nas respostas necessárias;

4. Realizar um inventário de todos os marcos regulatórios da UFAM 
dos últimos 10 anos, pelo menos. Isto possibilitará a observação 
de inconsistências, redundâncias, vazios, cruzamentos, 
superposição, contradições e a correção de vícios. Vamos 
consolidar normas e revogar as que não fazem mais efeito, 
simplificando e otimizando o regramento vigente;

5. Implementar processos mais seguros, claros e objetivos para o 
desenvolvimento das atividades administrativas e acadêmicas;

6. Dar celeridade ao cumprimento do Plano de Desenvolvimento 
de Pessoas (PDP), obedecendo à legislação e o cumprimento dos 
prazos solicitados, além de desenvolver sistemática que defina e 
direcione a administração para a capacitação de seus servidores 
baseada nas necessidades de cada setor;

7. Vamos ampliar a oferta de cursos de pós-graduação para TAE’s e 
docentes mediante a oferta na própria instituição ou mediante 
parcerias com outras instituições (Minter/Dinter);

8. Vamos implementar o RIT eletrônico integrado com os demais 
sistemas onde são institucionalizadas as ações de ensino, pesquisa, 
extensão, administração e inovação. Isso eliminará a burocracia 
que obriga hoje os docentes a comprovar atividades que já se 
encontram devidamente registradas no âmbito da Universidade; 

9. Desenvolver processos com fluxos mais efetivos, ágeis e seguros 
para o recebimento de recursos financeiros pela UFAM, seja por 
meio de emendas parlamentares, por convênios, por órgãos de 
fomento e outras fontes. Isso permitirá o efetivo desenvolvimento 
das atividades de pesquisa & inovação, ensino e extensão e 
permitirá o controle do destino dos recursos, também tornando 
o processo mais célere.



17

1 .2 PROJETO: UFAM+ 
É GESTÃO EFICAZ E EFICIENTE

1.2.1 EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

Há um sentimento de falta de eficácia na gestão da 
Universidade, ou seja, uma maneira eficiente e inteligente de 
gerenciar recursos, pessoas e informações relevantes, com 
todo cuidado e assertividade na gestão administrativa. Assim, 
nos propomos a:

1. Estabelecer uma política adequada e efetiva que contemple o 
acesso à informação, à gestão documental e, consequentemente, 
à transparência pública, respeitando as diretrizes pelas quais os 
órgãos federais são regidos, no que tange essas questões;

2. Buscar recursos para melhorar a área de TI, com apoio estrutural, 
técnico e de pessoal, levando assim à qualidade e estabilidade 
da internet e da funcionalidade do SEI, entre outras coisas;

3. Primar pela agilidade administrativa e por fluxos mais eficientes 
e sem retrabalho;

4. Promover treinamento específico em processo administrativo 
a todos que exercem cargos de direção, função de confiança, 
conselheiros dos colegiados superiores e outros;

5. Dar celeridade, segurança e controle nas decisões tomadas 
em nossos Conselhos Superiores. Vamos manter um canal de 
formação e acompanhamento dos membros dos conselhos 
superiores, para tomada de decisão mais comprometida com 
a comunidade e que debele o sentimento de insegurança 
instalada na comunidade acadêmica. Vamos reorganizar e 
reestruturar a Secretaria dos Conselhos Superiores, permitindo 
o acompanhamento dos processos de forma mais célere e 
eficiente;

6. Continuar com o resgate da nossa Fundação de Apoio, mas 
vamos dar abertura para outras Fundações, a fim de acelerar e 
dinamizar o recebimento de recursos. Não podemos continuar 
perdendo recursos da FINEP, de emendas parlamentares ou 
de convênios com empresas, por falta de Fundação de Apoio 
credenciada e que atenda a todas as condições necessárias;
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7. Vamos atuar de forma mais profícua com a FINEP, SUFRAMA/
CAPDA, Deputados e Senadores etc., por meio de uma 
representação mais efetiva e que esteja preocupada com uma 
visão mais holística da Universidade. Vamos priorizar todas as 
áreas de conhecimento da UFAM.

1.2.2 AVALIAÇÃO CONTÍNUA

Observamos que falta efetividade em nosso processo de 
Autoavaliação e temos uma baixa adesão à tal, o que demonstra 
a falta de pertencimento à instituição, principalmente por 
parte do corpo técnico. A sensação é de que o processo não 
é levado em conta pela administração superior como meio de 
transformação e de percepção dos anseios da comunidade, 
mas somente para cumprimento de uma regra estabelecida. 
Por outro lado, a CPA parece que trabalha sozinha. Portanto, 
nos propomos a:

1. Fortalecer e dar condições para a atuação da Comissão Própria de 
Avaliação – CPA e suas setoriais, bem como para a aplicação de 
instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem 
fortalecidas, destacando-se a qualificação e a dedicação do corpo 
docente e do corpo técnico administrativo em educação. Isso 
significa que levaremos a sério o processo de autoavaliação na 
UFAM, para além de atender aos organismos de fiscalização;

2. Promover processos de autoavaliação da estrutura de governança 
existente na UFAM de forma a possibilitar a implementação de 
mecanismos de governança mais eficientes, especialmente 
nas áreas finalísticas (ensino, pesquisa, extensão e inovação), 
de pessoal (estágio probatório, progressão/promoção etc.), 
de tecnologia da informação, orçamentária e de aquisições, 
contratações, dos serviços oferecidos, do atendimento realizado, 
do tempo de resposta nos processos realizados, dos fluxos e 
procedimentos nas pró-reitorias, unidades e departamentos etc;

3. Promover processos de avaliação e autoavaliação nos Programas 
de Pós-Graduação, nos Cursos de Graduação e nos Programas 
de Extensão;

4. Promover e acompanhar processos de avaliação e autoavaliação 
nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da UFAM, dando voz 
aos técnico-administrativos, docentes e discentes.
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1.2.3 IMPLANTAÇÃO DO PDU

Embora tenhamos um PDI (Plano de Desenvolvimento 
Institucional) robusto e que tem passado por revisões 
periódicas, não temos um Planejamento tático/operacional nas 
Unidades. Entendemos que para termos Unidades Acadêmicas 
e Administrativas fortes, precisamos de um bom planejamento 
forjado no próprio seio da Unidade. A administração superior 
não pode se furtar de ouvir as Unidades Acadêmicas, pois são 
elas que movimentam a Universidade. Assim, ouvir e conversar 
com os diretores de Unidades é muito importante e é algo 
que não tem acontecido. Planejar nas Unidades é necessário 
para se olhar para os problemas como um todo. Assim, nos 
propomos a:

1. Implantar o PDU (Plano de Desenvolvimento da Unidade) 
em todas as Unidades Acadêmicas e Administrativas na 
UFAM. O que permitirá traçar objetivos, metas e ações, todos 
bem coordenados e adequados à Missão e Visão da UFAM, 
completamente vinculados ao PDI. A partir da construção dos 
PDU de cada unidade acadêmica ou administrativa, queremos 
dar base sólida para o desenvolvimento de nosso PDI atual e a 
construção de PDI futuros;

2. Treinar e capacitar nas Unidades Acadêmicas e Administrativas 
pessoal para conduzir os processos de estudo local, com 
levantamento da situação de cada unidade e a proposição de 
melhorias a serem implantadas. Dando o suporte necessário para 
a implementação do PDU, estando o mesmo em efetiva conexão 
com o PDI, para o bom cumprimento das metas estabelecidas e 
a construção/modificação do próprio PDI;

3. Realizar campanha para promover uma cultura de planejamento 
de atividades nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFAM, fortalecendo a gestão participativa e democrática;

4. Desenvolver e implementar indicadores de desempenho que 
permitam o acompanhamento adequado e demonstrem o 
andamento e atingimento das metas e objetivos propostos. 
Utilizar-se de sistemática de acompanhamento que possibilite 
a transparência e o acesso de qualquer interessado às metas 
estabelecidas e ao cumprimento dos planos de ação propostos, 
inclusive com a possibilidade de oferecer sugestões e propostas 
de melhorias.
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1.2.4 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ao longo do tempo, a UFAM foi crescendo e modificando a 
sua estrutura administrativa de forma pontual e, até certo 
ponto, desorganizada. Isso nos levou a uma grande estrutura 
“departamentalizada” sem o devido cuidado de se estabelecer 
as competências e atribuições de cada unidade.

O que se percebe hoje é a falta de uma organização funcional 
efetiva, com sobreposição de algumas atribuições somada 
a lacunas de outras atribuições, fazendo com que processos 
percorram diversos setores sem uma solução para o caso. Isso gera 
diversos documentos dentro do processo que apenas informam 
que não é atribuição daquele setor/departamento, poluindo o 
processo e causando a demora na solução e tomada de decisão.

Assim, para atender as mudanças e desafios necessários ao 
modelo de governança a ser adotado, precisaremos realizar, 
de início, a reestruturação das pró-reitorias de planejamento e 
de administração, o que levará essas pró-reitorias a trabalhar 
de forma mais célere e focada em resultados. As mudanças 
implementadas envolverão, principalmente, a necessidade de 
atender aos requisitos de planejamento institucional, tanto em 
nível macro (PDI), quanto em nível de Unidades Acadêmicas/
administrativas (PDU). Além disso, nos propomos a:

1. Colocar em nível mais elevado o emprego da governança 
informacional nos processos de administração da Universidade, 
considerando a sua relevância no mundo contemporâneo; 

2. Redesenhar processos, otimizar fluxos e promover alterações 
organizacionais necessárias. Isso dará celeridade nas tomadas 
de decisão;

3. Fazer com que o Plano de Gestão de Riscos deixe de ser apenas 
um documento formal aprovado e publicado no site da UFAM 
e passe a ser internalizado nos nossos processos, de forma a 
subsidiar a tomada de decisão, alinhada ao planejamento. A 
gestão de riscos estará presente desde a realização das atividades 
operacionais até o estabelecimento ou revisão da estratégia 
pelas instâncias superiores e como meio de prevenção, controle 
e acompanhamento de crises, seja em relação a seus serviços 
e/ou produtos ou a sua imagem institucional, como acontece 
neste momento de pandemia;
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4. Definir juntamente com as unidades o adequado estabelecimento 
das suas atribuições, inclusive com um plano para novas 
atribuições que possam surgir a partir de encaminhamentos 
do Governo Federal. Ou seja, vamos reorganizar funções e 
competências dos Departamentos envolvidos nas pró-reitorias 
de planejamento e de administração, o que será repassado às 
demais Unidades Acadêmicas e Administrativas da UFAM;

5. Elaborar Plano de gestão em contratações, para promover a 
integridade e desenvolver a capacidade na área de contratações. 
Vamos ainda promover a capacitação do pessoal envolvido e 
realizar benchmarking com outras instituições;

6. Pôr em funcionamento a Câmara de Administração e Finanças, 
como meio deliberativo, normativo e consultivo do Conselho 
de Administração;

7. Otimizar a gestão de recursos, maximizando a captação e 
melhorando a gestão do gasto na UFAM. Neste quesito, será 
importante medir o crescimento da captação de recursos 
externos à Lei Orçamentária e a eficácia da execução 
orçamentária.

8. Garantir a infraestrutura física e tecnológica adequadas, com 
foco na otimização da oferta de cursos e no desempenho das 
atividades acadêmicas e administrativas;

9. Buscar recursos para a construção da Biblioteca no Setor Norte 
e para a melhoria dos acervos bibliográficos na UFAM. Vamos 
buscar recursos para a melhoria da internet e seu acesso;

10. Avançar na implementação da transparência ativa e fomentar o 
controle social. Definir a estratégia de transparência por meio 
de consulta e participação da comunidade. Implementar a 
LGPD no âmbito da UFAM de modo a assegurar e resguardar 
as informações e os dados dos usuários e da comunidade 
acadêmica;

11. Implementar as ações estabelecidas pelo Governo Federal para a 
Transformação Digital, oferecendo serviços de melhor qualidade, 
mais simples, acessíveis e a um custo menor para o cidadão. 
Transformar o ambiente digital que conhecemos em um cenário 
ainda mais intuitivo, interativo e agradável;

12. Propor a reestruturação do Departamento de Ações Afirmativas 
visando o fortalecimento de Programas de ações Afirmativas 
(Programa de Inclusão Indígena, Programa de Inclusão 
Quilombola, Programa de inclusão de Negros e Programas de 
Inclusão de LGBTQI+) que garantam acesso e permanência.
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1 .3 PROJETO: UFAM+ 
É EFICIÊNCIA DA GESTÃO DE PESSOAS

Este é um projeto voltado para o bem-estar e para a bom 
desempenho das pessoas em suas funções. Vamos promover 
atividades e ações que além de gerar treinamento, gerem 
também o sentimento de pertencimento, respeito, valorização 
e eficiência. Ações como cursos, palestras, manuais e outras 
estratégias de orientação serão desenvolvidas. Levantamento 
do nível de satisfação será uma ferramenta sempre à mão para 
a tomada de decisões e a implementação de melhorias. Além 
disso, nos propomos a:

1. Elaborar o Plano em Gestão de Pessoas. Para isso, devemos 
trabalhar tendo sempre o alvo de que a humanização nos 
processos é fator importante nisso. A preocupação com cada 
segmento da UFAM será a peça primordial para alcançar nossos 
objetivos. Confiança, segurança, apoio, boas condições de trabalho 
e saúde, ética, comprometimento e cuidado serão princípios que 
vão nos motivar e nos alinhar com nossas metas estabelecidas;

2. Realizar dimensionamento da força de trabalho e fomentar a 
distribuição/lotação por competências;

3. Promover a fixação de servidores nos Campi do interior, 
priorizando as competências de cada um e promovendo 
melhores condições para o ensino, a pesquisa, a extensão e a 
inovação;

4. Realizar um estudo de distribuição de vagas docentes e de TAE, 
com o resgate da matriz ocupacional, levando em consideração 
todos os fatores envolvidos no processo de distribuição de 
vagas docentes e de TAE ou nos processos de capacitação e 
qualificação.

5. Primar pelo acolhimento dos novos servidores por meio de 
cursos, palestras, manuais e outras estratégias para orientar os 
novos professores e TAE´s, mas sem deixar de lado aqueles que 
já estão em nosso quadro e que caminham conosco, sempre 
buscando e dando oportunidade à inovação, à formação, à saúde 
e à qualidade de vida. Assim, nos comprometemos em oferecer 
condições favoráveis para nossos servidores e valorizar seus 
esforços. A PROGESP oportunizará, coordenará e desenvolverá 
as ações neste quesito;
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6. Promover a Semana do Servidor, com ações específicas que 
possibilitem: homenagear nossos servidores ativos e aposentados, 
com momentos de reflexão, informação e integração; resgatar 
a autoestima, mostrando a importância de cultivar momentos 
de dedicação ao trabalho com momentos de lazer; promover a 
participação dos servidores em eventos culturais e permitir que 
mostrem seus talentos; proporcionar momentos de debates 
sobre instituição e o trabalho cotidiano e; e estimular a prática 
de exercícios físicos como forma de promoção à saúde;

7. Implementar política de incentivo e reconhecimento dos servidores 
que se destacam – procurando sempre o desenvolvimento de 
novas habilidades – mas também o desenvolvimento de uma 
política de gestão de pessoas por competências.

1.3.1 QUALIFICA+ TAE

Vamos promover e incentivar os processos de qualificação e 
formação dos servidores técnicos administrativos. Entendemos 
que servidores mais qualificados e alinhados com a missão, 
visão e os objetivos da UFAM são os que dão mais resultados 
e permitem o incentivo dos demais. Nos comprometemos a: 

1. Ampliar a oferta de cursos, seminários e palestras, para que 
sejam constantes e estejam sempre à mão como meio de 
formação e qualificação. As condições de acesso e possibilidade 
de envolvimento serão notadamente monitoradas, de forma que 
permita a maior participação. As ofertas serão criadas a partir 
das demandas de cada setor;

2. Promover treinamento específico em processo administrativo 
(instauração, instrução e decisão);

3. Incentivar a formação por meio de especializações, mestrados 
e doutorados, alinhados aos objetivos de desenvolvimento e 
eficiência, sem deixar de lado o bem-estar e a qualidade de vida;

4. Garantir o cumprimento do PDP estabelecido nas Unidades 
Acadêmicas e acompanhar as mesmas neste processo;

5. Propor cursos de formação em línguas para os TAE’s no âmbito 
da UFAM;

6. Combater todas as formas de assédio e estabelecer fluxos 
seguros, eficientes e ágeis para dar respostas às denúncias de 
assédio assegurando a todos e a todas o amplo direito à defesa 
ao contraditório. 
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1.3.2 QUALIFICA+ DOCENTE

Esse é um projeto voltado à capacitação e à qualificação do 
corpo docente para as atividades de ensino. Nos propomos a:

1. Realizar Semanas Pedagógicas nos cursos com a promoção 
de cursos de atualização e de formação em temas específicos 
de ensino. Será priorizada a Capacitação para a realização de 
atividades remotas e a distância; 

2. Fomentar o estabelecimento de metas de qualificação do corpo 
docente nas unidades e promover as condições para isso. Linhas 
estratégicas de qualificação para o melhor desenvolvimento das 
atividades de ensino também serão implementadas. Vamos 
avançar para muito mais do que mil doutores;

3. Vamos reativar o fórum de coordenadores de graduação, além 
de estimular e proporcionar formação de coordenadores dos 
cursos de graduação e pós-graduação para que desempenhem 
de forma holística e pedagógica o gerenciamento dos cursos de 
graduação e pós-graduação; 

4. Vamos promover a melhoria da infraestrutura para a atuação 
dos coordenadores no atendimento das demandas dos alunos;

5. Propor cursos de formação em línguas para docentes no âmbito 
da UFAM.

1.3.3 UFAM+ EM QUALIDADE DE VIDA 

Este é um programa voltado para ações que levem a melhor 
qualidade de vida dos servidores, alunos e prestadores de 
serviço. Será voltado para ações como mobilidade interna, 
melhoria das condições de trabalho e estudo etc. Isto porque 
consideramos que o estímulo para melhorar a qualidade de 
vida é um direito e ainda um fator estratégico para melhorar a 
produtividade de nossos servidores, de nossos prestadores de 
serviço e a aprendizagem de nossos alunos na UFAM. Assim, 
aspectos de condições de trabalho e suporte organizacional, 
organização do trabalho, relações socioprofissionais de 
trabalho, reconhecimento e crescimento profissional e o elo 
trabalho-vida social serão trabalhados e desenvolvidos, além 
de melhores condições para nossos alunos. 



25

Por outro lado, queremos dar uma maior atenção à pessoa com 
deficiência. Precisamos garantir o acesso indistinto a todos a 
tudo que a UFAM proporciona. Pensar também nas pessoas 
em situação de vulnerabilidade deve ser uma ação constante 
em nossa UFAM. A Administração Superior não pode ficar ao 
largo e esperar que as coisas se resolvam. Assim, para ambos os 
casos, a inclusão de estudantes com necessidades educacionais 
especiais ou em situação de vulnerabilidade social, assim 
como para nossos servidores, implica na necessidade de 
modernização e na reestruturação de nossas condições atuais. 
Assim, nos propomos a:

1. Implantar a política de qualidade de vida no trabalho, visando 
o desenvolvimento pessoal e à melhoria das condições laborais 
dos servidores;

2. Promover política de incentivo a avaliações periódicas de saúde 
do servidor e seus familiares. Neste aspecto, vamos promover 
um programa de ginástica laboral (alongamento, ginástica ou 
outra atividade física), para ser desenvolvido durante a jornada 
de trabalho, além de ofertar em horários alternativos outras 
possibilidades para a prática da atividade física (Musculação, 
Hidroginástica, Natação, Treinamento Funcional, Grupos de 
Corrida e Dança).

3. Elaborar plano de readequação para espaços mais humanizados, 
com chuveiros, espaços de descanso, espaços de vivência etc.;

4. Elaborar plano de promoção de qualidade de vida para os 
aposentados e servidores ativos (esporte, lazer, cultura); 

5. Promover campanha e envidar esforços para combater todo 
tipo de assédio (verbal, não verbal ou físico) ou expressão de 
violência (moral, sexual ou psicológica) a servidores, discentes 
e prestadores de serviços dentro da Universidade;

6. Realizar estudo para viabilizar a implantação de creches, 
contribuindo com a permanência dos nossos servidores em 
situação de necessidade e que tenham filhos menores de cinco 
anos. Vamos desenvolver o projeto e procurar recursos a partir 
de emendas parlamentares, empresas privadas ou públicas;

7. Estimular a comunidade da UFAM a manter uma vida ativa 
vinculada à prática da atividade física por meio da ampliação 
dos espaços de práticas esportivas, oportunizando a construção 
de quadras poliesportivas e de ciclofaixa no campus universitário.



#02
UFAM+ ENSINO

A pandemia nos mostrou que precisamos de 
um olhar mais apurado para a indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão. Vimos 
a fragilidade no nosso modelo de ensino-
aprendizagem, que carece de mudanças 
estruturais adequadas e que precisamos, de 
fato, de um domínio de novas tecnologias. 
Precisamos de uma infraestrutura física de 
comunicação mais robusta para atender às 
atividades de ensino não presencial e o CED 
não pode ficar de fora disto.
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A UFAM precisa assegurar as condições de acesso aos processos 
de aprendizagem e meios de comunicação, orientação e 
acompanhamento do discente em situações específicas, inclusive 
as de caráter emergencial, como ocorre neste período de 
pandemia. As atividades não presenciais a serem desenvolvidas 
não foram apenas para os anos de 2020 e 2021 e pensar nesta 
perspectiva nos ajudará a buscar e propor soluções.

É necessário pensarmos o nosso Projeto Pedagógico 
Institucional (PPI), onde as políticas para o ensino, a pesquisa e a 
extensão estejam bem delineadas, balizadas e completamente 
ajustadas ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 
que permita projetar a UFAM para o futuro, estabelecendo 
diretrizes que levem ao seu contínuo avanço institucional. 
Políticas fortes e comprometidas com a qualidade do ensino, 
da pesquisa e da extensão universitários.

Evasão e retenção na graduação não têm sido determinadas e 
combatidas, a fim de aumentarmos nossa taxa de sucesso. Para 
isso, nossa PROEG precisa de um olhar mais cuidadoso para 
os cursos de graduação em suas particularidades, observando 
as necessidades e dando o suporte necessário para que 
cada vez mais tenhamos cursos com notas que demonstrem 
excelência. Existem PPC´s que não estão adequados para as 
novas necessidades e acreditamos que os coordenadores 
precisam ser acompanhados e sempre apoiados para bem 
desenvolverem suas funções e melhorarem cada vez mais 
os cursos. Certamente isso passa por um planejamento 
adequado que começa na individualidade dos cursos e culmina 
na coletividade representada pela PROEG. Respostas mais 
céleres e acertadas precisam permear nossas decisões, pois 
dão segurança institucional às ações acadêmicas.

Falta pensar a flexibilização curricular, de modo que seja 
garantida por meio do cumprimento, pelo discente, de 
atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa, à extensão, à 
assistência e outras atividades complementares. A inserção 
em programas e a ampliação de bolsas de PIBID e Monitoria 
são essenciais para manterem nossos discentes em constante 
aprendizado e dando resposta às demandas que sua formação 
necessita.
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Nossos cursos precisam ser apoiados para que alcancem a 
excelência. Não é plausível que tenhamos como maioria na 
UFAM cursos com nota 3 e pouquíssimos cursos com nota 5. 
Essa é uma realidade que precisa ser atacada e resolvida, com 
políticas e ações efetivas.

A UFAM deve assegurar as condições de acesso aos processos 
de aprendizagem e meios de comunicação, orientação e 
acompanhamento do discente em situações específicas, 
inclusive as de caráter emergencial, como ocorre neste 
período de pandemia. As atividades não presenciais a serem 
desenvolvidas não foram apenas para o ano de 2020, e pensar 
nesta perspectiva nos ajudará a buscar e propor soluções.

Outra situação que esta pandemia nos revelou é que não 
estamos preparados para lidar adequadamente com as 
modalidades diferentes de estágios curriculares dos alunos. 
Ainda estamos presos ao que sempre foi usado e tivemos 
dificuldades de propor as mudanças reais e necessárias. 

2 .1 PROJETO: ALCANÇANDO A EXCELÊNCIA 
NA GRADUAÇÃO

Este é um projeto destinado a melhorar as notas dos cursos 
de graduação. Ele será desenvolvido visando elevar as 
notas de cursos 2 para 3, de cursos 3 para 4 e de 4 para 5, 
progressivamente. Um estudo sistemático para levantar 
necessidades e mostrar a realidade dos cursos será realizado 
e, a partir daí, as propostas de acompanhamento e adequações 
serão implementadas, para que em médio prazo os resultados 
comecem a aparecer. Sabemos que a questão não é só chegar 
ao conceito máximo, mas mantê-lo. Assim, envidaremos 
esforços para que mais cursos cheguem à nota 5 e permaneçam 
neste patamar. Portanto, nos propomos a:

1. Realizar um programa efetivo para o desenvolvimento da 
graduação. Entendemos que os Cursos não conseguem, deixados 
à sua própria sorte, atingir patamares de excelência. A PROEG 
estará à frente da reestruturação e modernização dos Cursos. 
Dará o suporte necessário para os Cursos atingirem patamares 
mais altos de avaliação;
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2. Voltar as reuniões semestrais da PROEG com as unidades 
acadêmicas, para entender as demandas específicas destas para 
auxiliar no seu planejamento tático-operacional;

3. Acompanhar e ajudar na atualização e elaboração dos PPC’s 
dos Cursos e de suas matrizes curriculares. De modo que estas 
estejam sempre alinhadas com as necessidades que atendam à 
boa formação do aluno, mas que pensem na atuação dele no 
mercado de trabalho. Vamos estabelecer um elo entre a UFAM e 
nossos egressos, como meio fomentador de inserção no mercado 
de trabalho;

4. Promover um processo sério de acompanhamento e avaliação 
de cada Curso, fazendo benchmarking entre os nossos cursos e 
também com os de outras Instituições, observando e analisando 
os resultados das avaliações pelo MEC e propondo as melhorias 
necessárias;

5. Promover o acesso às fontes de pesquisa (bibliografia, inclusive 
a digital), ambientes de estudo e infraestrutura de forma geral, 
envidando esforços para mudar as condições atuais. Vamos 
institucionalizar programa de composição de acervo digital 
de referências bibliográficas e audiovisuais para os cursos 
de graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com 
deficiência;

6. Propor ações para otimizar a capacidade instalada da estrutura 
física e de recursos humanos da UFAM mediante ações 
planejadas e coordenadas;

7. Vamos buscar a melhoria da infraestrutura dos laboratórios 
voltados ao ensino e às práticas pedagógicas, permitindo o 
acesso dos acadêmicos de graduação às novas tecnologias da 
informação e da comunicação;

8. Realizar um estudo profundo e sistemático sobre Evasão, 
Retenção e Taxa de Sucesso de acordo com a realidade de 
cada Curso e elaborar um guia de Boas Práticas que será 
disponibilizado entre os cursos de graduação; e vamos adotar 
mecanismos legais para ocupação das vagas ociosas em cada 
período letivo na UFAM;

9. Promover a revisão, unificação e desburocratização de normas 
acadêmicas, com base nas demandas atuais dos cursos de 
graduação e pós-graduação. Além disso, e ao mesmo tempo, 
isso permitirá que haja aproximação entre a graduação e a pós-
graduação, como por exemplo, a atuação dos alunos de pós-
graduação no ambiente da graduação como meio formador e 
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transformador, mas também como estímulo e perspectiva para 
o aluno da graduação ingressar na pós-graduação, o que elevará 
a qualidades dos cursos de graduação e pós-graduação; 

10. Destinar recursos necessários às atividades de campo para cursos 
em que estas são previstas como atividades essenciais para a 
formação curricular;

11. Reativar a coordenação institucional do Programa de Licenciatura 
Indígena;

12. Garantir laboratórios de acesso à informática em todas as 
unidades, atendendo aos requisitos do MEC.



#03
UFAM+ 

PÓS-GRADUAÇÃO

Na pós-graduação, ainda não temos um único 
Programa com nota 6 ou 7 e pouquíssimos 
programas com nota 5, segundo os critérios 
de avaliação da CAPES. Não porque não 
fazemos pesquisa de excelência ou porque não 
temos bons níveis de publicação, mas porque 
precisamos de ações que abracem os cursos e 
lhes deem condições de avançar. Precisamos 
de uma PROPESP forte, que dê soluções e 
perspectivas de sucesso para qualquer curso 
que queira alcançar nível de excelência.
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Promover o fortalecimento da pós-graduação UFAM não é algo 
que deve ficar apenas na letra de nosso PDI, deve ser algo 
prático, pensado a partir de um planejamento que parte de 
nossos programas e chega à administração superior. Fortalecer 
a pós-graduação implica em tornar nossa pesquisa mais forte, 
mais visível, mais credível, mais abrangente e com maior 
alcance. 

Não há um programa efetivo de internacionalização para nossa 
pós-graduação. Um programa que abarque os cursos, as áreas e 
remeta-nos como referência em pesquisa na região amazônica. 
Falta visibilidade, o que é essencial para melhorar a autoestima 
de nossos programas e para realizarmos convênios, projetos, 
redes de colaboração com grupos, pesquisadores e instituições 
estrangeiras.

Faltam iniciativas institucionais que fomentem o interesse do 
nosso aluno de graduação em participar da pesquisa e que leve 
ao posterior ingresso nos nossos programas de pós-graduação. 
Ampliar as oportunidades de bolsas de PIBIC e a possibilidade 
de inserção discente deve ser um alvo a ser perseguido.

Não há incentivos ao desenvolvimento da pesquisa e nem de 
valorização dos pesquisadores. A maioria das atividades de 
pesquisa tem sido feita com recursos que o próprio pesquisador, 
com muita dificuldade, tem conseguido. Não há qualquer 
programa de manutenção a equipamentos de grande porte.

3 .1 PROJETO: UFAM+ É COMPROMISSO COM A 
EXCELÊNCIA NA PÓS-GRADUAÇÃO

Este é um projeto cujo objetivo será melhorar a qualidade dos 
programas de pós-graduação para alcançarmos a excelência. 
A PROPESP acompanhará os coordenadores e analisará a 
capacidade e operacionalidade dos programas. Benchmarking 
será uma estratégia para observarmos o que está sendo feito 
em algum programa que pode ser aplicado em outro.

As particularidades de cada programa e os processos de 
avaliação da CAPES serão estritamente observados e levados 
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em consideração. Apoiaremos os programas com conceito 3 
para que atinjam conceito 4 e superior. Daremos as condições 
para os programas 4 atingirem nota 5, observando o que 
lhes falta e fornecendo os subsídios necessários naquilo que 
concerne à PROPESP. Para os poucos programas nível 5, com 
uma análise criteriosa, levantando pontos fracos e fortes, 
teremos ações específicas para que alcancem os primeiros 
conceitos nota 6. Para alcançarmos isto, nos propomos a: 

1. Acompanhar os programas de pós-graduação, dando formação 
aos coordenadores e detectando os entraves a serem dirimidos 
e as melhorias a serem implantadas;

2. Promover e fomentar a realização de seminários integrados de 
avaliação e autoavaliação dos programas de pós-graduação, a 
fim de obter indicadores para o aperfeiçoamento da política de 
pós-graduação da UFAM;

3. Melhorar a infraestrutura física e de serviços dos programas de 
pós-graduação;

4. Promover a internacionalização da pós-graduação, firmando 
parcerias e convênios com instituições estrangeiras e 
incentivando o intercâmbio e a participação de docentes e 
discentes em eventos internacionais; 

5. Apoiar a criação e manutenção das páginas web trilíngues 
dos programas de pós-graduação, com todas as informações 
necessárias ao diálogo com a comunidade nacional e 
internacional. Vamos nos tornar referência aos países que fazem 
fronteira com o Amazonas;

6. Promover intercâmbio científico e tecnológico, nacional e 
internacional, entre instituições com parcerias que envolvam o 
ensino, a pesquisa & inovação e a extensão;

7. Desenvolver programas e ações de incentivo à mobilidade 
docente e discente em cursos de pós-graduação, em âmbito 
nacional e internacional, tendo em vista o enriquecimento da 
formação, a troca de experiências e o fortalecimento dos cursos 
de graduação e programas de pós-graduação;

8. Implementar política de atração de pesquisadores visitantes, 
por meio de uma resolução clara, objetiva e que privilegia a 
pós-graduação. Assim, daremos o incentivo necessário para 
trazermos professores e pesquisadores estrangeiros para 
atuarem em nossos programas e em conjunto com nossos 
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docentes/pesquisadores darem o incentivo à atuação em rede 
e o fortalecimento de grupos de pesquisa; 

9. Implementar ações para reduzir as desigualdades étnico-raciais 
e regionais e para favorecer o acesso das populações ribeirinhas, 
das comunidades indígenas e quilombolas a programas de 
mestrado e doutorado na UFAM;

10. Manter e expandir programa de acervo digital de referências 
bibliográficas para os cursos de pós-graduação, assegurada a 
acessibilidade às pessoas com deficiência;

11. Estimular a participação das mulheres nos cursos de pós-
graduação stricto sensu, em particular aqueles ligados às áreas 
duras (Engenharia, Matemática, Física, Química), além de 
Informática e outras no campo das ciências.

12. Incentivar a produção científica em língua estrangeira;

13. Propor editais específicos para temáticas de ações afirmativas 
na pós-graduação.



#04
UFAM+ 

PESQUISA & 
INOVAÇÃO

A inovação parece caminhar em direção 
oposta à pesquisa – não há comunicação 
direta efetiva entre as pró-reitorias (PROTEC e 
PROPESP). A inovação não existe sem pesquisa 
e esta, para ser de qualidade e relevante, não 
subsiste sem inovação. Desenvolver parcerias 
é fundamental para a ampliação da pesquisa e 
o desenvolvimento de processos inovadores. 
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4 .1 PROJETO: UFAM+ É COMPROMISSO COM A 
EXCELÊNCIA NA PESQUISA

Incentivar e dar os meios para o desenvolvimento da 
pesquisa na UFAM é essencial para nos tornarmos referência 
em pesquisa na região. A administração superior precisa se 
comprometer com o fortalecimento da pesquisa para que seja 
de qualidade e excelência. Portanto, vamos desenvolver ações 
que permitam dar o incentivo necessários a pesquisadores 
e grupos de pesquisas estabelecidos na UFAM. Assim, nos 
propomos a:

1. Criar um Escritório de Apoio Institucional à Produção Científica, 
com serviços que auxiliem o(a) pesquisador(a) quanto à 
elaboração dos trabalhos a serem publicados;

2. Incentivar e implantar a cultura de publicações científicas de 
qualidade e com alto fator de impacto;

3. Promoveremos cursos de capacitação para docentes e discentes 
na escrita na língua inglesa, em redação científica etc. 

4. Destinaremos recursos para pagamento de custos envolvidos nas 
publicações científicas de qualidade e com alto fator de impacto 
(custos com tradução e taxa de publicação);

5. Estimular e promover a ampliação de benefícios aos 
pesquisadores que mais publicam. Para isso, a PROPESP 
deverá acompanhar de perto os Programas de Pós-graduação, 
estabelecendo metas e objetivos claros de acompanhamento e 
retornar com programas de incentivo à pós-graduação;

6. Criar estratégias para incentivar pesquisadores iniciantes e com 
baixa publicação a ingressar em Programas de Pós-graduação;

7. Transformar o CONIC num grande meio de fomento à publicação 
científica, possibilitando aos melhores trabalhos as condições 
de serem publicados. Vamos criar uma revista científica do 
CONIC, para incentivar alunos e pesquisadores a publicarem 
seus trabalhos; 

8. Dar atenção especial ao aumento do número de bolsistas em 
produtividade. Sabemos que esse é um ponto importante 
para ampliar as redes de pesquisa e melhorar os conceitos dos 
programas. Para isso, vamos atuar junto à FAPEAM para incentivo 
e realização de um estudo para a abertura de um programa de 
bolsas de produtividade;
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9. Promover e estimular o envolvimento dos discentes de graduação 
com o PIBIC, o que deve vir acompanhado de sua manutenção e 
ampliação do programa; 

10. Criar um banco de Boas Práticas em pesquisa na UFAM, para 
facilitar o compartilhamento de ações entre os pesquisadores 
e para dar visibilidade junto à sociedade do que produzimos 
como conhecimento e quais benefícios geramos com ele. Isso 
permitirá a aproximação da UFAM e de sua pesquisa com a 
comunidade. Uma boa maneira de mostrar as pesquisas será 
através de programas desenvolvidos pela nossa TV UFAM, que 
será vista como um meio essencial de formação e exposição 
de tudo o que estamos desenvolvemos na nossa Universidade;

11. Incentivar, requisitar e promover junto à FAPEAM a continuidade 
e ampliação de ações voltadas especificamente para a pesquisa 
no interior do estado (como o PAINTER), como meio de apoio 
ao desenvolvimento de pesquisa e criação de programas de pós-
graduação; 

12. Promover a criação de laboratórios multiusuários ou a 
transformação de laboratórios nesta modalidade. Isso permitirá 
uma melhor manutenção de equipamentos, a ampliação de redes 
de pesquisa, o acesso à tecnologia de ponta e a prestação de 
serviços às comunidades interna e externa à UFAM. Poderemos 
atender ao Polo Industrial de Manaus com análises e a própria 
geração de conhecimento, além de permitir e incentivar a 
inovação;

13. Envidar esforços para implantar um programa de manutenção 
preventiva e corretiva de equipamentos multiusuários; 

14. Incentivar a captação de recursos e promover os meios de sua 
implementação para o desenvolvimento da pesquisa, através de 
projetos, convênios, prestação de serviços, agências de fomento 
etc. A desburocratização será um caminho a ser perseguido; 

15. Aumentar a capacidade de apoio à administração de projetos de 
pesquisa, por meio da criação do Escritório de Apoio Institucional 
ao Pesquisador, visando à inclusão de novos projetos e 
atendimento a todos os campi.

16. Propor editais específicos para temáticas de ações afirmativas 
na pós-graduação e inovação.
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4 .2 PROJETO: INOVA+ UFAM

A falta de recursos é conhecida de todos. Mas ações que 
procurem mitigar isso não têm sido implementadas. Isto 
envolve recursos para pesquisa, para manutenção de 
equipamentos, para compra de reagentes e insumos para 
a pesquisa básica e aplicada. Não é justo que os próprios 
pesquisadores tenham de bancar e ainda alavancar toda os 
recursos para suas pesquisas. Vamos nos aproximar de agências 
de fomento, de organismos/instituições públicos e privados 
e oferecer os benefícios do desenvolvimento científico. Não 
podemos prescindir de recursos da FINEP, do CAPDA, da Lei de 
Informática etc., e nem estes recursos devem ser concentrados 
em poucos. E entendemos que a pesquisa e a inovação devem 
caminhar juntas. Assim, nos propomos a:

1. Disseminar a cultura do empreendedorismo e da inovação, com 
apoio à criação de incubadoras de empresas e de empresas 
juniores, o que permitirá a inovação e o desenvolvimento do 
conhecimento adquirido. Vamos incentivar a participação de 
docentes, discentes e TAE’s;

2. Ampliar o investimento em pesquisas com foco em 
desenvolvimento e estímulo à inovação, bem como incrementar 
a formação de recursos humanos para a inovação, de modo a 
buscar o aumento da competitividade em base tecnológica para 
o Estado;

3. Estimular a pesquisa científica e de inovação, promovendo a 
formação de recursos humanos e valorizando a diversidade 
regional e a biodiversidade da região amazônica com ênfase na 
geração de emprego e renda na região; 

4. Estimular a pesquisa aplicada, de modo a incrementar a inovação, 
a produção e registro de patentes;

5. Definir e implementar uma política de proteção do conhecimento, 
resguardando os interesses institucionais e dos grupos de 
pesquisa no que concerne à propriedade intelectual;

6. Defender o financiamento à pesquisa nas áreas de Humanidades, 
Ciências Sociais Aplicadas, Letras e Artes, assim como nas demais 
grandes áreas de conhecimento;
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7. Estabelecer rede de relacionamento com setores público e 
privado, comunidades ou arranjos/grupos sociais e culturais, 
com vistas ao intercâmbio de experiências e ao estabelecimento 
de ações formativas e de colaboração e inovação;

8. Promover a aproximação de nossos representantes no senado 
federal e nas câmaras estadual e federal para fomentar as ações 
aqui propostas, por meio de emendas parlamentares;

9. Realizar o credenciamento da UFAM junto ao Comitê da Área de 
Tecnologia da Informação (CATI).



#05
UFAM+ 

ASSISTÊNCIA AO 
ESTUDANTE

A assistência aos estudantes é caracterizada 
por um conjunto de serviços, programas, 
projetos e ações articuladas com as demais 
políticas institucionais e acadêmicas, que 
visem ao fortalecimento das condições de 
permanência, êxito nas atividades acadêmicas 
e inclusão social dos estudantes da Instituição, 
de forma a atender à comunidade universitária, 
em consonância com o Programa Nacional de 
Assistência Estudantil (PNAES). 
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Quando olhamos para as ações desenvolvidas na UFAM, 
parece que somos muito tímidos e há um nível de reclamação 
constante dos estudantes quanto a essa área. Precisamos 
avançar mais e dar melhores oportunidades aos nossos 
estudantes.

5 .1 PROJETO: A UFAM+ É MINHA CASA

Este projeto visa levar o estudante a ter a UFAM como seu 
segundo lar. A ideia é fornecer as condições para promover, 
com segurança e qualidade, a permanência do discente na 
UFAM, com salas de estudo e espaços de atividades variadas 
etc. Isso deve ser acompanhado pelo desenvolvimento de 
Programas assistenciais, tais como disponibilização de bolsas, 
orientação sociopsicopedagógica etc. A preocupação com 
a formação será uma constante. Atividades como tutoria, 
monitoria, cursos de nivelamento e outros serão alvos de 
desenvolvimento e implementação. Para as licenciaturas, 
estímulo ao desenvolvimento do PIBID e Residência pedagógica 
será prioritário. Assim, nos propomos a:

1. Expandir a oferta de bolsas de Iniciação Científica, de Iniciação 
à Extensão, de Monitoria, bem como oportunidades de atuação 
voluntária em projetos de pesquisa, de extensão e de ensino;

2. Consolidar o Programa Institucional de Iniciação à Docência - 
PIBID e a Residência Pedagógica como projetos de fortalecimento 
dos cursos de licenciatura, permitindo uma participação mais 
ampla de estudantes e ampliando as bolsas com recursos 
institucionais;

3. Melhorar as condições do Centro de Convivência da UFAM, 
criando um ambiente mais acolhedor e confortável para os 
alunos, além da promoção de oficinas e atividades artísticas e 
culturais;

4. Melhorar as condições do restaurante universitário para os 
estudantes de graduação e buscar mecanismos que garantam 
o acesso ao serviço para estudantes de pós-graduação. Vamos 
envidar todos os esforços para dar um melhor atendimento pelo 
restaurante universitário, garantindo a excelência do serviço, a 
boa qualidade das refeições e o preço acessível;
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5. Garantir o acesso interno à internet de boa qualidade na UFAM;

6. Revitalizar os pontos de parada de ônibus coletivo e envidar 
esforços para melhorar o serviço de transporte interno 
(Integração) na UFAM, de modo a garantir maior mobilidade e 
conforto aos estudantes. Isso deverá garantir o mesmo serviço 
para servidores, prestadores de serviços e de usuários externos 
dos serviços da UFAM.

5 .2 PROJETO: UFAM+ É INCLUSÃO E 
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Este projeto visa desenvolver e ampliar as políticas de inclusão 
e de assistência estudantil aos(às) estudantes da UFAM, 
de modo que se reduzam as desigualdades étnico-raciais 
e ampliem as taxas de acesso e permanência de negros, 
indígenas e quilombolas e de estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação, bem como apoiar seu sucesso acadêmico. 
Nos propomos a:

1. Tornar o DAEST mais proativo, de modo que acompanhe os 
alunos desde o ato de matrícula. O DAEST deverá promover 
eventos de discussões com os discentes e juntos vamos elaborar 
propostas para melhorar a qualidade no atendimento e no 
desenvolvimento de ações para nossos alunos;

2. Manter e ampliar as ações de assistência estudantil desenvolvidas 
na UFAM (auxílio acadêmico, apoio a participação de eventos, 
auxílio a material didático, auxílio emergencial, inclusão digital); 

3. Buscar e ampliar os recursos para o auxílio e moradia aos 
estudantes oriundos do interior do estado do Amazonas, de 
outros estados do Brasil e até de outros países, como forma 
de custear parte dos gastos com moradia ou similar a fim de 
assegurar a manutenção e a permanência destes estudantes 
em seus cursos;

4. Dar ao estudante ingressante, em condição de vulnerabilidade 
social, acompanhamento prioritário, introduzindo-o ao ambiente 
universitário e oportunizando todas as condições de acesso e 
permanência do estudante na UFAM, a partir do momento em 
que ele se matricula no curso. Para isso, precisamos dar melhores 
condições de infraestrutura e de pessoal ao DAEST para que 
atinja seus objetivos; 
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5. Desenvolver programas e ações de incentivo à mobilidade 
estudantil e docente em cursos de graduação e pós-graduação, 
em âmbito nacional e internacional, tendo em vista o 
enriquecimento da formação, a troca de experiências e o 
fortalecimento dos cursos de graduação e programas de pós-
graduação;

6. Ampliar e assegurar condições de acessibilidade aos estudantes 
na UFAM;

7. Ampliar o percentual de discentes envolvidos (bolsistas e 
voluntários) em programas (monitoria etc.), projetos e ações de 
ensino, pesquisa ou extensão, de modo a fortalecer a integração 
das ações de ensino, pesquisa e extensão como ato educativo 
e pedagógico;

8. Desenvolver programas de tutoria para os cursos, com docentes 
acompanhando um grupo de estudantes dos cursos do início ao 
término do curso como apoio pedagógico aos estudantes dos 
cursos de graduação;

9. Desenvolver programas que incentivem as práticas esportivas 
como meio de socialização e promoção da saúde, além do 
treinamento e a participação em torneios e campeonatos das 
equipes representativas da UFAM;

10. Implementar o Programa em Saúde do Estudante para 
atendimentos médico, odontológico e psicológico gratuitos 
aos estudantes da UFAM. Além do viés assistencial, o 
programa deverá ser voltado para a formação acadêmica e o 
desenvolvimento de pesquisa na área de saúde;

11. Realizar estudo para viabilizar a implantação de creches. O 
objetivo será de contribuir com a permanência dos estudantes 
de baixa renda familiar, que tenham filhos menores de cinco 
anos. Vamos desenvolver o projeto e procurar recursos a partir 
de emendas parlamentares, empresas privadas ou públicas;

12. Desenvolver programa/projeto para nivelamento dos calouros; 

13. Articular parceria em busca de bolsas para o Programa de 
Mobilidade Acadêmica Nacional (PROMES- Convênio ANDIFES);

14. Propor cursos de formação em línguas para discentes no âmbito 
da UFAM;

15. Garantir um aumento dos números de vagas, além do 
estabelecido em lei, para indígenas em cursos de graduação e 
pós-graduação.



#06
UFAM+ 

EXTENSÃO

Quanto à Extensão, não temos visto avanço. 
Temos observado que há vários programas/
projetos desenvolvidos na UFAM, mas que em 
sua maioria caminham em separados e sem 
acompanhamento da PROEXT. Não é cultura 
na UFAM desenvolver ações de extensão 
que promovam a interdisciplinaridade e a 
transdisciplinaridade. Há necessidade de 
vínculos fortes entre programas/projetos para 
o desenvolvimento de práticas de extensão 
inovadoras.
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Não podemos ter como único incentivo à extensão a abertura 
de editais. Não há a realização de processos autoavaliativos 
na extensão, o que dificulta a detecção de problemas e a 
implantação de melhorias e correções de rumo. De igual modo, 
falta promover a divulgação e disseminação das boas práticas 
em extensão, pois são fundamentais para tornar a extensão 
cada vez mais forte. 

Não temos observado a defesa e o amplo entendimento pela 
PROEXT que a extensão é tão importante quanto o ensino 
e a pesquisa, o que deve ser assimilado também por toda a 
comunidade acadêmica. Fortalecer a extensão é condição para 
uma UFAM mais relevante. Por outro lado, a extensão precisa ir 
ao encontro do anseio da sociedade. Precisamos de interação e 
de respostas às necessidades; para isso temos de nos aproximar 
da sociedade e cumprir o papel que nos cabe.

Neste sentido, a PROEXT precisa ser mais incisiva em suas 
ações e com foco na qualidade das ações voltadas à extensão, 
além de estar comprometidas com elas. Estas ações devem se 
desdobrar em Programas, Projetos, Cursos, Eventos, Prestação 
de Serviços e Publicações originadas da produção acadêmica 
e extensionista.

6 .1 PROJETO: UFAM+ É COMPROMISSO COM A 
EXTENSÃO

Este projeto visa à valorização das ações de extensão na 
UFAM. É um olhar para dentro, para fortalecer e valorizar a 
extensão. Não podemos pensar numa Extensão forte se a 
administração superior por meio da PROEXT não desenvolve 
as ações necessárias para isso. A extensão deve fazer parte da 
formação do estudante de graduação e não ser pensada como 
menor que o ensino e a pesquisa. Para isso nos propomos a:

1. Procurar expandir os programas de apoio a projetos de extensão, 
entre outros, com o aumento do número de bolsas PIBEX. Além 
de estimular a integração da extensão à pesquisa e ao ensino;

2. Promover e apoiar a inclusão efetiva de carga horária mínima de 
extensão nos currículos regulares dos cursos de graduação, na 
perspectiva da consolidação da extensão enquanto componente 
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formativo. Propomos a revisão dos PPC’s dos Cursos para 
considerar a ampliação da carga horária de extensão nos cursos 
de graduação;

3. Fomentar a realização de projetos e programas de extensão 
universitária. Apoiaremos a promoção de cursos inovadores, para 
o desenvolvimento do estado e da região Amazônica. Para isso, 
a criação de linhas estratégicas de atuação em Extenso – com a 
expertise de cada um – é essencial para o maior desenvolvimento 
da extensão;

4. Promover uma extensão interdisciplinar, com o desenvolvimento 
de programas/projetos entre unidades acadêmicas e entre 
grupos de extensão. Vamos trabalhar para ampliar o número 
de bolsas para a extensão, permitindo o maior número de 
programas e projetos. O incentivo ao financiamento de projetos 
de extensão será sempre estimulado, além da diminuição da 
burocracia envolvida nestes processos dentro da UFAM, a qual 
será mitigada; 

5. Fortalecer a PROEXT para que entenda e pratique a extensão 
de fato, e que fomente o ideal de que “fazer extensão” é tão 
importante quanto o ensinar e o pesquisar, e que tudo isso deve 
andar junto; 

6. Promover processos avaliativos efetivos para a extensão, como 
meio de fortalecimento e comprometimento com a qualidade e 
o desenvolvimento da UFAM. Vamos envolver gente capacitada 
para pensar e agir no ambiente de extensão universitária; 

7. Assim como para a pesquisa, a extensão também terá visibilidade 
pela comunidade através da nossa TV UFAM. Para isso, vamos 
precisar dar todas as condições de infraestrutura para que 
TV UFAM funcione bem e tenha os equipamentos e pessoal 
necessários.

6 .2 UFAM+ É EXTENSÃO PARA A SOCIEDADE 

Este é voltado para o estreitamento da relação com a 
sociedade, assim, é um projeto voltado para fora. Precisamos 
alargar nossa abrangência de atuação em todas as áreas de 
atuação em extensão. Conhecer as demandas da sociedade 
é essencial para isso, além de mostrar o que fazemos e como 
fazemos. Assim, nos propomos a:

1. Ampliar e fortalecer a rede de relacionamento com setores 
público e privado, comunidades ou arranjos/grupos sociais e 
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culturais, de modo a permitir o intercâmbio de experiências e o 
estabelecimento de ações formativas e de colaboração;

2. Fortalecer os espaços de diálogo com a sociedade e governos, 
de modo a identificar demandas a serem incorporadas 
no planejamento da Universidade nas áreas de formação 
continuada, oferta de tecnologias, empreendedorismo e fomento 
da inovação e da economia criativa em todos os campi;

3. Estimular a cooperação interinstitucional na extensão, ampliando 
o desenvolvimento de projetos colaborativos em rede. Além de 
fomentar a discussão e a expansão da extensão universitária e do 
impacto social no âmbito da pós-graduação como qualificadores 
do ensino e da pesquisa;

4. Criar um Portfólio de serviços e ações de extensão abertos à 
comunidade interna e externa à UFAM. Vamos reposicionar a 
UFAM no seu lugar de Universidade formadora, mas também de 
compartilhadora do conhecimento que possui. Levar benefícios 
à sociedade por meio de serviços na expertise de cada um será 
sempre a meta nas atividades de extensão;

5. Discutir com a comunidade a reformulação do JUUFAM, 
a realização dos Jogos dos Servidores (ativos e inativos) e 
vamos apoiar atletas e equipes que representam a UFAM em 
competições locais, regionais, nacionais e internacionais.



#07
UFAM+ EM 

ARTE&CULTURA 

A presença da área de Arte na Universidade 
historicamente vem assumindo diferentes 
perspectivas e objetivos, servindo a variados 
fins e, ainda, recebe o estigma de apêndice ou 
de entretenimento, influenciando diretamente 
as práticas de ensino e aprendizagem, 
portanto, no tipo de profissional que a 
Universidade lança no mundo do trabalho. 
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7 .1 PROJETO: UFAM+ ARTE E CULTURA

Nos últimos a anos a UFAM, não tem conseguido superar 
qualquer tipo de desafio quando o assunto é arte. No ensino 
de graduação vive-se com a falta de espaço físico, falta de 
equipamento e instrumentos e a falta de professores. Na 
extensão não se tem buscado uma forma criativa e menos 
burocrática para institucionalizar atividades artísticas, a 
exemplo das orquestras sinfônica e popular desarticuladas 
após 10 anos de funcionamento. 

Portanto, é necessário compreender os significados do ensino 
e da presença da arte na universidade, contextualizando 
processos, desburocratizando, institucionalizando ações e 
atividades artísticas, criando pontos de cultura estruturados, 
implantando espaços e laboratórios específicos, efetivando 
acordos e convênios que se desdobrem em oportunidades 
formativas e inserções no mercado de trabalho, que nos faça 
enxergar a ARTE como linguagem, a ARTE como expressão da 
cultura e a ARTE como conhecimento. Assim, nos propomos a:

1. Implementar ações para o fomento de manifestações artísticas e 
culturais no âmbito da universidade, apoiando uma diversidade 
de grupos artísticos, integrando e interagindo com associações 
e entidades governamentais, empresas privadas e demais 
instituições que fomentam a arte;

2. Implementar ações e atividades culturais e artísticas para 
atender a comunidade universitária tais como: Festivais de 
Música Erudita, Popular e Folclórica; Festivais de Dança; Festivais 
de Teatro; Festivais de Animação e de Produção Audiovisual, 
Exposições físicas e virtuais, Instalações Artísticas físicas e 
multimídia;

3. Apoiar a realização de “sextas culturais”;

4. Retomar, fortalecer a oferta dos cursos livres desenvolvidos no 
Centro de Artes da UFAM, bem como ampliar as modalidades e os 
níveis de formação a exemplo de outros órgãos suplementares;

5. Ampliar as ações de arte e cultura com os órgãos governamentais 
de cultura do Estado e dos Municípios da área de influência dos 
Campi da UFAM;
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6. Efetivar convênios com IFAM/UEA para implantação de ações de 
cooperação para troca de experiências em atividades culturais 
e artísticas;

7. Promover a reinstitucionalização das orquestras da UFAM 
(Sinfônica e Popular);

8. Promover a institucionalização do Festival Internacional de 
Música da UFAM;

9. Promover a institucionalização das Galerias de Artes da UFAM;

10. Apoiar a realização do Festival Universitário de Dança - FEUDAM/
FEFF;

11. Institucionalizar o Festival Folclórico da UFAM;

12. Transformar o Centro de Convivência em um Ponto de Cultura 
permanente, dotado com a infraestrutura necessária para 
realização de atividades artísticas e culturais para toda a 
comunidade acadêmica e em geral, apoiadas institucionalmente 
e implementadas por diferentes setores da universidade, visando 
à realização de ações de impacto sociocultural;

13. Implementar uma Política Editorial para a EDUA com o propósito 
de estabelecer uma sistemática e fluência na produção de 
conhecimento e editorial no âmbito da UFAM e instituições 
associadas, proporcionando à comunidade universitária, à 
sociedade amazônica e brasileira produtos editoriais que 
subsidiem efetivamente gestores, trabalhadores conselheiros, 
professores, pesquisadores, estudantes e demais interessados, 
pautando-se na observância dos aspectos legais, éticos, técnicos 
e científicos. Estruturando os processos de planejamento, 
tratamento, edição, preservação, acesso e avaliação da 
informação.

14. Resgatar a realização anual do Festival Universitário de Música.



#08
UFAM+ 

INTERIORIZAÇÃO

Interiorização parece ter sido um termo 
esquecido na UFAM. A impressão é que o 
termo só serviu para implantar Unidades 
em alguns municípios do Amazonas e depois 
disso todo o trabalho estaria feito. Precisamos 
resgatar o cuidado para com as unidades fora 
de Manaus e avançar mais para novos rumos. 
As unidades não podem ser esquecidas pela 
administração superior. 
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Não há fomento ao desenvolvimento/financiamento de 
pesquisa, à autonomia financeira, à abertura de programas 
de pós-graduação. Temos observado que falta comunicação 
com as unidades de fora da sede, e várias decisões são tomadas 
sem que elas sejam consultadas. (Não que isso não seja uma 
realidade nas unidades em Manaus!) Por outro lado, o que 
vimos foi um esforço desnecessário de fazer das unidades fora 
da sede se tornarem autônomas (universidades!!!), o que com 
certeza teria provocado o esfacelamento de nossa UFAM e 
deixaria o que fosse gerado à mingua, com a perspectiva de 
morrerem de inanição. Não houve consulta aos interessados! 

8 .1 PROJETO: UFAM+ É AMPLIAÇÃO 
DAS AÇÕES DE INTERIORIZAÇÃO E 
INTEGRAÇÃO

Este é um projeto para dar continuidade às ações de 
interiorização da UFAM. Portanto, diante desse cenário nos 
propomos a:

1. Propor a criação de uma Pró-reitoria de Interiorização para as 
Unidades do Interior, que permitirá uma comunicação mais ágil 
e eficiente com estas unidades, a qual será responsável por 
promover o desenvolvimento das unidades do interior, receber e 
estar sempre acessível à administração superior para apresentar 
as demandas destas unidades; 

2. Viabilizar a transformação das Unidades Acadêmicas fora da Sede 
em Unidades Gestoras. Queremos que estas unidades tenham a 
autonomia que hoje não possuem, dentro dos limites permitidos. 
Os processos que puderem ser desenvolvidos na própria unidade 
acadêmica, assim o serão, o que propiciará controle de atividades 
e verificação de resultados;

3. Estimular e estabelecer as condições para a criação e oferta 
de programas de pós-graduação stricto sensu, de mestrado e, 
especialmente, de doutorado, nos campi fora da sede com o 
intuito de ampliar o número de mestres e doutores no Amazonas. 
A criação de programas nas modalidades Dinter e Minter será 
incentivada e dadas as condições para sua implementação. Isto 
permitirá não só o desenvolvimento das unidades acadêmicas, 
mas a fixação de pessoal altamente capacitado e do próprio 
local, mas permitirá também o desenvolvimento da comunidade 
local, gerando melhor qualificação do corpo docente e técnico-
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administrativo para levarem conhecimento para fora do ambiente 
universitário;

4. Promover e programar pela PCU visitas técnicas aos Campi do 
interior para verificação necessidade de manutenção e correção 
preventiva da infraestrutura instalada, além de manter o diálogo 
constante com as Unidades do interior;

5. Implementar um redimensionamento na distribuição das 
Funções Gratificadas (FG´s), garantindo as FG para a força de 
trabalho ativa nas Unidades do interior;

6. Desenvolver e ampliar as políticas de inclusão e de assistência 
estudantil dirigidas aos (às) estudantes das unidades do interior, 
com um DAEST atuante e acompanhando o aluno desde o ato 
da matrícula;

7. Buscar a melhoria da assistência social no interior para 
comunidade acadêmica;

8. Revisar e construir coletivamente um orçamento adequado e 
proporcional para as unidades do interior;

9. Apoiar a criação de novos cursos ou cursos que podem ser 
criados com a complementação do quadro docente já existente 
nas unidades do interior;

10. Prover as condições para o funcionamento do curso de medicina 
em Coari, com estrutura física e de pessoal adequadas;

11. Prover a reforma de Laboratórios nos Campi do interior;

12. Prover melhores condições para as residências universitárias 
nos Campi do interior;

13. Prover melhores condições nos serviços de alimentação nos 
Campi do interior (construção de restaurantes universitários);

14. Prover melhores condições para os serviços de biblioteca (física 
e digital) e de arquivo de documentos para os Campi do interior;

15. Incentivar, apoiar e dar autonomia à Direção das Unidades para 
ações que visem ao estabelecimento de parcerias com órgãos 
públicos, a iniciativa privada e organizações do Terceiro Setor;

16. Apoiar a prestação de serviços à comunidade, por meio de 
projetos de extensão, de pesquisa e dos laboratórios das 
unidades do interior;
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17. Buscar a melhoria da infraestrutura de Tecnologia da Informação 
dos Campi do interior, com a melhoria da estabilidade e da 
velocidade da internet;

18. Buscar recursos para obras de instalação de Complexos 
Poliesportivos (piscina, pista de atletismo e campo de futebol) 
melhorando condições de formação para a comunidade 
acadêmica e opção de espaço de prática esportiva eficiente, além 
de melhor atendimento em projetos com a comunidade externa.



#09
UFAM+ 

COMUNICAÇÃO E 
INFORMAÇÃO

A Universidade Federal do Amazonas é uma 
Instituição complexa, de modo que fazer chegar 
as decisões e promover a todos as informações 
que culminem em processos de excelência no 
ensino, pesquisa e extensão continua sendo 
um desafio. Os problemas com a gestão da 
comunicação e da informação na UFAM são 
graves e se arrastam por anos.
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Entendemos que essa gestão é estratégica e deve nos ajudar 
a estabelecer uma relação confiável e perene com os diversos 
públicos internos e externos e, portanto, deve ter lugar de 
destaque em nossa instituição. Precisamos de ações efetivas 
que alavanquem a gestão da comunicação e da informação na 
nossa UFAM. Assim propomos: 

9 .1 PROJETO: UFAM+ É MAIS COMUNICAÇÃO E 
INFORMAÇÃO

Este processo visa à ampliação do acesso à informação 
e comunicação, permitindo que todos os processos 
desenvolvidos na UFAM sejam mais ágeis e fiéis às decisões 
tomadas nos mais variados âmbitos da administração. Assim, 
nos propomos a:

1. Criar um Sistema de Inteligência Acadêmica (SIA) considerando 
que a informação é indispensável no curso da tomada de decisão 
e na execução das atividades administrativas de ensino, pesquisa, 
extensão e inovação. O Sistema se constituirá da reunião, 
contínua, sistemática e ética, de informações que possam 
contribuir para o posicionamento estratégico da UFAM;

2. Elaborar Plano de comunicação integrada como meio de juntar 
o planejamento institucional, estratégias e uso de meios de 
comunicação diversos para que alcancemos nossos objetivos 
institucionais, dentre eles, a promoção da nossa marca e nossos 
produtos ou serviços;

3. Disseminar as decisões tomadas pela administração superior e 
manter canal de comunicação que permita o acesso ao que é 
decidido e produzido na UFAM. Vamos primar por sistemas de 
comunicação e processos mais eficientes, ágeis e que alcancem 
a todos. Vamos elaborar um Plano de Gestão em Comunicação 
e Informação e de Gestão Documental;

4. Criar uma rádio FM Universitária Educativa para a sede e outra 
em Parintins, que vai atender a todos os cursos da UFAM com 
programas produzidos e apresentados por alunos e professores 
pesquisadores de todos os cursos;

5. Integrar as rádios da UFAM à rede de rádios universitárias 
públicas do Brasil;
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6. Revitalizar a TV UFAM e firmar parcerias com emissoras 
educativas de todo o Brasil;

7. Fortalecer parceria da TV UFAM com ABTU - Associação Brasileira 
de TVs Universitárias;

8. Prover a UFAM de condições de infraestrutura e de pessoal para 
manter viva a memória da Instituição e fazer a gestão de toda 
a documentação da universidade de forma eficiente e dentro 
da legislação;

9. Buscar recursos para aumentar o investimento no Sistema de 
Bibliotecas da UFAM, com incremento dos serviços de apoio 
a discentes e servidores com deficiência e para a expansão 
e criação de novos serviços nas bibliotecas e a promoção da 
digitalização das bibliotecas na instituição.

9 .2 PROJETO: UFAM +DIGITAL

Este projeto terá como objetivo principal dar suporte aos 
cursos presenciais de graduação, pós-graduação e extensão, 
regularmente reconhecidos, autorizados e mantidos pela a 
UFAM, buscando um maior envolvimento do corpo decente 
com as Tecnologias da Informação e Comunicação - TICs, 
preparando-os para selecionar, organizar, preparar, produzir 
e disponibilizar disciplinas no formato hibrido, online e remoto, 
organizando-se por meio de uma equipe multidisciplinar para 
o desenvolvimento e produção de material didático, gestão 
de plataforma de gestão de cursos e ambientes virtuais 
de aprendizagem coordenando e dando suporte técnico-
pedagógico a todas iniciativas nesta modalidade de atuação. 

Acreditamos que o UFAM +DIGITAL será a interface de 
comunicação da UFAM com os usuários finais, ou seja, 
será o recurso concreto que tornará possível ampliar as 
oportunidades de acesso ao ensino universitário para um 
número representativo de alunos aptos a seguir seus estudos 
universitários e também aqueles que querem apenas manter-
se atualizados para maior interação com o mundo do trabalho, 
além de ser a ferramenta de flexibilização para os cursos 
presenciais. Para isso, nos propomos a:
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1. Vamos promover a capacitação dos docentes para o uso de 
tecnologias e metodologias inovadoras e inclusivas para permitir 
aos estudantes terminar com qualidade seus cursos dentro do 
tempo previsto;

2. Ampliar e modernizar a infraestrutura do CED, de modo que 
passe a atender às demandas da UFAM;

3. Disponibilizar numa diversidade de possibilidades e modalidades, 
cursos on-line, remotos e híbridos, reduzindo significativamente 
as diferenças entre demanda e oferta de formação em nossa 
região, gerando novas formas de ensinar e aprender, novos 
serviços e novas possibilidades de trabalho;

4. Disponibilizar ferramentas de comunicação síncrona e 
assíncronas, objetivando maior interatividade entre estudante/
docente, estudante/estudante e docente/docente, garantindo 
um ambiente centrado na comunicação CMO – Comunicação 
Mediada por Computador e na videoconferência.



#10
UFAM+ 

DIVERSIDADE E 
INCLUSÃO

A diversidade étnica, cultural, biológica, de 
gênero e de origem é característica essencial 
da Ufam. Valorizar e promover essa diversidade 
requer o respeito a todas as pessoas, o 
combate a todas as formas de discriminação 
e de violência. Para isso, propomos:
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10 .1 PROJETO: UFAM +DIVERSA E INCLUSIVA

1. A diversidade étnica, cultural, biológica, de gênero e de origem 
é característica essencial da Ufam. Valorizar e promover essa 
diversidade requer o respeito a todas as pessoas, o combate 
a todas as formas de discriminação e de violência. Para isso, 
propomos:

2. Fortalecer programas de apoio acadêmico a discentes indígenas 
e quilombolas;

3. Promover a formação para a convivência com a diversidade e o 
respeito aos direitos humanos;

4. Incentivar a criação, em cada unidade, de uma coordenação local 
de diversidade e inclusão social;

5. Combater o assédio, o machismo, o racismo, a discriminação e 
a LGTBfobia;

6. Lutar pelo fortalecimento de programas governamentais de 
inclusão para indígenas e quilombolas nas universidades;

7. Criar programas institucionais de apoio a discentes indígenas, 
quilombolas e ribeirinhas(os).



#11
UFAM+ 
SAÚDE

Na UFAM estão os cursos na área de saúde mais 
antigos do Amazonas. Há pouco tempo, éramos 
a única instituição que formava nesta área. Com 
o tempo, novas instituições foram surgindo e 
passaram a contribuir com isso. Precisamos 
resgatar nossa posição de protagonistas em 
saúde e melhorar as condições de nossos 
cursos, da nossa infraestrutura e de nossa 
pesquisa. 
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Os cursos e atividades acadêmicas na área de saúde são 
concentrados na Faculdade de Medicina, Faculdade de 
Odontologia, Escola de Enfermagem de Manaus, Faculdade 
de Educação Física e Fisioterapia, Faculdade de Ciências 
Farmacêutica e Faculdade de Psicologia. São muitos os 
desafios, principalmente na situação revelada e imposta pela 
pandemia de Covid-19. Além disso, o que enfrentaremos após 
esse período necessitará ainda da ação contínua de nossos 
profissionais de saúde da UFAM.

A nossa Missão de “Produzir e difundir saberes, com 
excelência acadêmica, nas diversas áreas do conhecimento, 
por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, contribuindo 
para a formação de cidadãos e para o desenvolvimento da 
Amazônia” (PDI 2016-2025), aplicada especificamente para 
as áreas de saúde será muito mais requerida e precisaremos 
de mais assertividade na implementação de ações e medidas 
necessárias.

11 .1 PROJETO: UFAM+ É HUGV COMO 
PROTAGOSNISTA EM SAÚDE E GESTÃO

O HUGV é o hospital escola da UFAM, sendo campo de estágio 
curricular obrigatório para estudantes na área de saúde e 
atendendo nas modalidades de média e alta complexidades, 
sendo esta última de referência para o Sistema Único de Saúde 
– SUS. Desde 2013 vem sendo apoiado pela EBSERH para sua 
gestão. Apresentamos como propostas:

1. Permitir que a comunidade do HUGV realize a escolha de sua 
superintendência. Esta tem sido uma exigência antiga e que até 
então não foi atendida;

2. Gestão compartilhada (que toda a comunidade saiba das ações 
e compartilhe das decisões no HUGV);

3. Reitoria próxima da HUGV e dos servidores, que terão canal de 
comunicação com a administração superior sempre que tiver 
necessidade de dialogar;

4. Estabelecer canal de comunicação direta entre HUGV/AAL com 
a administração superior da UFAM, a fim de participar de forma 
mais ativa das questões que envolve essa relação;

5. Um olhar especial para aqueles que trabalham em locais 
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insalubres e a manutenção (tratamento) da insalubridade;

6. Promover articulação efetiva entre os cursos, programas, 
unidades acadêmicas e unidades de saúde da UFAM com o 
HUGV;

7. Promover a integração entre ensino, pesquisa e extensão da 
UFAM com o HUGV;

8. Ampliar e fortalecer a inserção acadêmica de nossos 
discentes e docentes por meio de ações que favoreçam a 
interprofissionalidade e a inclusão de temas de diversidade na 
formação em saúde;

9. Homenagear os servidores e realizar confraternizações com 
todas as unidades suplementares como ações de integração da 
comunidade da UFAM;

10. Sindicância para os processos de assédio moral, garantindo o 
respeito e a ética entre servidores, funcionários e colaboradores;

11. Tratamento igualitário entre servidores, funcionários e 
colaboradores pela reitoria e pelos gestores do HUGV;

12. A reitoria deve atuar de forma proativa junto ao HUGV em casos 
de necessidade visando ao bem maior do hospital;

13. Estimular a pesquisa e a extensão no HUGV incentivando 
publicações conjuntas de servidores que abrem espaço para a 
pesquisa em seus locais de trabalho e os pesquisadores, bem 
como a emissão de certificados de colaboração nas pesquisas;

14. Retorno ao incentivo à qualificação, destinando vagas na pós-
graduação lato e stricto sensu aos servidores do HUGV.

11 .2 PROJETO: UFAM+ É FORTALECIMENTO 
DAS UNIDADES ACADEMICAS E 
ADMINISTRATIVAS NA ÁREA DE SAÚDE

Este projeto é dedicado às áreas de saúde na UFAM e visa 
ao fortalecimento e desenvolvimento de todas as áreas de 
saúde na UFAM. A revitalização do CAIS, que sempre prestou 
relevantes serviços à comunidade da UFAM, é de extrema 
importância para garantir um serviço melhor à comunidade 
universitária. Nos propomos a:

1. Revitalizar o Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS) – 
UFAM. Queremos investir na qualificação dos servidores que lá 
executam suas atividades laborais e ampliar sua infraestrutura, 
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construindo um novo prédio com três pavimentos, totalmente 
equipado no setor sul do Campus Arthur Virgílio Filho e instalar 
um posto no setor norte do Campus; 

2. Estabelecer parcerias institucionais com seguimentos 
governamentais da área de saúde e disponibilizar espaços do 
CAIS para a realização dos estágios supervisionados. Assim 
poderemos ampliar o acesso da comunidade universitária aos 
serviços da atenção primária, oferecendo serviços médicos, 
odontológicos, fisioterapêuticos e psicológicos;

3. Estabelecer programa de atenção à saúde do estudante. Além da 
atenção ao estudante o programa busca promover o intercâmbio 
de experiências e estimular o desenvolvimento de estudos e 
pesquisas que visem ao aperfeiçoamento e à disseminação 
de tecnologias e conhecimentos voltados à atenção primária 
à saúde. Para isso, vamos viabilizar parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde (SEMSA), para fortalecimento da atenção à 
saúde aos estudantes;

4. Integrar a Gerência de Telessaúde da UFAM ao programa 
Telessaúde Brasil Redes, sistema do Governo Federal voltado 
à prestação de serviços de saúde à distância, realizados com 
o auxílio das tecnologias da informação e comunicação (TICs), 
visando fortalecer as atividades da atenção primária;

5. Tornar a Telessaúde UFAM permanente de práticas/estágios para 
alunos de graduação em saúde, exatas, humanas, dentre outros. 
Com residentes do Programa de Residência Multiprofissional e 
de Área Profissional em Saúde da UFAM e residentes médicos.



#12
UFAM+ 

INFRAESTRUTURA

Com o passar dos anos e com a ampliação 
da força de trabalho, a ampliação de serviços 
ofertados, a ampliação da expertise em 
pesquisa, em programas de pós-graduação, 
em cursos de graduação e programas/projetos 
de extensão, a nossa infraestrutura disponível 
tem se tornado insuficiente para atender toda 
a demanda. 
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Além disso, os problemas com acessibilidade têm aumentado 
cada vez mais e as ações que até então estavam sendo 
realizadas pararam ou foram reduzidas. Melhorar e ampliar 
a infraestrutura é essencial para mitigar vários problemas na 
UFAM, principalmente dando as condições adequadas para 
o atendimento à comunidade com a prestação de serviços 
essenciais e o desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão 
adequados.

12 .1 PROJETO: UFAM+ É ACESSIBILIDADE

Com milhares de pessoas trafegando pela Universidade todas 
as semanas, questões de acessibilidade revelam o quanto 
estamos distantes de soluções que ampliem o bem-estar 
global na Instituição. Muito além da criação da Central de 
Intérpretes, do Núcleo EUAPOIO e instalações de sinalização 
predial, está a vontade de fazer mais por um setor transversal 
que envolve a inclusão de pessoas com deficiência, transtornos 
do desenvolvimento humano e superdotação. Assim, a UFAM+ 
se propõe a retomar as diretrizes que estimulam a entrada 
da diversidade e o enfrentamento com um perfil justo para 
igualdade de direitos pela acessibilidade. Podemos ser mais 
diante do que vemos hoje. Assim nos propomos a:

1. Reestruturar os Núcleos de Acessibilidade da UFAM – Sede e 
dos Campi do interior;

2. Tornar pública a política de aceitação de pessoas com deficiência 
na UFAM;

3. Dialogar com todos os cursos sobre avaliação do MEC e 
preenchimentos dos quesitos relacionados com acessibilidade;

4. Sinalizar as dependências da UFAM;

5. Promover a criação de app para a ampliar a inclusão aos recursos 
da Universidade;

6. Promover o emprego correto do recurso do governo federal para 
a composição de ações de acessibilidade;

7. Ampliar os laboratórios de interpretação em LIBRAS e de recursos 
humanos;

8. Criação de uma divisão de assuntos de acessibilidade com ação 
transversal a todas as Pró-reitorias;
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9. Interceder junto ao IMTU para ampliar a oferta de linhas de 
ônibus no Campus;

10. Adequar o site da UFAM aos padrões do Modelo de Acessibilidade 
em Governo Eletrônico - E-Mag de acessibilidade;

11. Promover cursos de formação sobre tema na UFAM e em todo 
o estado do Amazonas. 

12 .2 PROJETO: UFAM+ É EXPANSÃO DA 
INFRAESTRUTURA NAS UNIDADES 
ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS

A UFAM conta com 23 Unidades Acadêmicas, 17 órgãos 
suplementares e 31 unidades administrativas, de modo que 
ampliar a infraestrutura para atender todas as demandas de 
infraestrutura é um grande desafio. Para isso, um programa 
voltado para a busca de recursos é essencial e deverá ser 
implementado rapidamente. Este projeto visa atender demandas 
reprimidas em Unidades Acadêmicas e que impendem um bom 
atendimento à comunidade. Algumas demandas em mira são 
ressaltadas, mas não se excluem outras demandas que serão 
apresentadas. Em princípio nos propomos a:

1. Buscar recursos para dar continuidade ao planejamento previsto 
no PDI 2017/2025 dos Projetos de ampliação da infraestrutura 
da UFAM (Quadro 87, pag. 249, PDI-UFAM);

2. Buscar recursos para a construção de um bloco para o Arquivo 
Central da UFAM, para manter viva a memória da Instituição e 
fazer a gestão de toda a documentação da universidade de forma 
eficiente e dentro da legislação;

3. Buscar recursos para construção da Biblioteca no setor norte 
do Campus;

4. Articular e construir estratégias para ampliação da infraestrutura 
física, de equipamentos e de pessoal para o funcionamento 
efetivo e eficaz dos cursos de artes já existentes e para os cursos 
novos já aprovados (Bacharelado em Música) e em planejamento 
(Licenciatura em Teatro);

5. Buscar recursos para a construção de um Restaurante 
Universitário para as Unidades Acadêmicas do interior e para o 
Setor Sul do Campus da Sede;

6. Buscar recursos para ampliar e melhorar os serviços de biblioteca 
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e de laboratórios de ensino e de pesquisa nas Unidades 
Acadêmicas do interior;

7. Garantir a criação da clínica escola de Fisioterapia para atender às 
demandas do curso, ampliando os atendimentos à comunidade;

8. Modernizar os espaços de práticas da FEFF atendendo às 
demandas dos cursos e ampliando as possibilidades de 
atendimento à comunidade;

9. Buscar recursos para a ampliação das instalações das novas 
Unidades Acadêmicas criadas em 2017 (FIC, FLET, FAARTES e 
IFCHS).

10. Construir um novo biotério central da UFAM e instalar salas 
experimentais nas áreas de saúde.



#13
UFAM+ 

SUSTENTABILIDADE E 
MEIO AMBIENTE

A UFAM necessita se apropriar do conceito 
de responsabilidade ambiental. Deste modo, 
precisa ir na direção de cuidar da segurança de 
nossos processos e de desenvolver ações para 
manter o equilíbrio entre nossas atividades 
e a preservação de nossa área de proteção 
ambiental. Observamos que ações concretas 
para a proteção do nosso meio ambiente 
precisam ser elaboradas e executadas em 
nossa UFAM.
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13 .1 PROJETO: UFAM+ É SUSTENTABILIDADE

Este projeto visa à melhoria nas condições de conservação do 
meio ambiente e uso dos recursos naturais na UFAM. Assim 
nos propomos a:

1. Estabelecer e implementar um plano de sustentabilidade no 
âmbito da UFAM para viabilizar variáveis de sustentabilidade, 
bem como a construção e consolidação de um modelo justo 
de desenvolvimento sustentável que promova essa cultura 
institucional e que sirva de exemplo para a sociedade;

2. Aderir ao Pacto Global (Global Compact), uma iniciativa da 
Organização das Nações Unidas (ONU) para incentivar empresas a 
adotarem políticas de responsabilidade social e sustentabilidade;

3. Implantar sistemas e processos que resultem em economia de 
energia elétrica, água e recursos materiais e de expediente;

4. Realizar parcerias com ONG’s de preservação ambiental;

5. Explorar o nicho de ecoturismo na Universidade, com a 
abertura controlada para entrada de pessoas da comunidade e 
revitalização das trilhas existentes;

6. Promover parcerias com empresas do PIM para fomentar 
o combater ao desmatamento e à proteção ambiental na 
Universidade;

7. Incentivar projetos que estimulem os cuidados com água e 
energia elétrica, patrimônio público, animais no Campus e 
resíduos sólidos na UFAM, com intuito de desenvolver mudanças 
de atitudes em relação à Universidade, despertando sentimentos 
de união e pertencimento.

13 .2 PROJETO: UFAM+ É CUIDADO 
COM O MEIO AMBIENTE

A UFAM possui um importante patrimônio ambiental em 
seus Campi da capital e no interior. A Gestão Ambiental desse 
patrimônio deve ocorrer, de acordo com a Política Ambiental 
da instituição, tendo como princípios a sustentabilidade, a 
prevenção, a precaução, a integração, a interação e o acesso 
irrestrito às informações. 

Desde 2012, quando foi aprovada, nossa política ambiental 
ainda não foi implementada de forma efetiva. Para isso, 
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propomos as seguintes medidas, tendo como referência a 
Política Ambiental da UFAM:

1. Adotar medidas capazes de prevenir, eliminar ou atenuar os 
efeitos negativos das intervenções no ambiente;

2. Implementar medidas antecipadas contra os riscos potenciais 
que, de acordo com o estado atual do conhecimento, não podem 
ser ainda identificados;

3. Estimular a participação e a cooperação entre os diversos agentes 
sociais institucionais, empenhados e comprometidos com a 
questão ambiental;

4. Possibilitar ações de educação ambiental com envolvimento da 
sociedade, especialmente das populações do entorno dos campi, 
de modo a torná-las parceiras na proteção ambiental;

5. Disponibilizar e compartilhar toda a informação as informações 
das atividades desenvolvidas e os riscos decorrentes e seus 
resultados;

6. Propor ajustes à Resolução No 002/2012, que institui a Política 
Ambiental da UFAM, para que fique em sintonia com as diretrizes 
do PDI 2016/2025;

7. Estabelecer planos de ação para implementar os instrumentos 
previstos na Política Ambiental da UFAM para a gestão de 
resíduos;

8. Fortalecer a Comissão para Gerenciamento dos Resíduos Sólidos 
da UFAM e dar continuidade às ações de Reciclagem de materiais 
na UFAM;

9. Estabelecer planos de ação para implementar os instrumentos 
previstos na Política Ambiental da UFAM para a gestão das águas;

10. Realizar monitoramento dos corpos hídricos existentes no 
Campus Universitário - Senador Arthur Virgílio Filho – Manaus 
e nos demais campi do interior;

11. Realizar monitoramento dos poços existentes no Campus 
Universitário - Senador Arthur Virgílio Filho – Manaus e nos 
demais campi do interior;

12. Realizar monitoramento das áreas de vulnerabilidade ambiental 
da UFAM mediante mapeamento da área física e estrutural 
(identificando áreas de maior ou menor grau de vulnerabilidade).
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13 .3 PROJETO: Pet Park UFAM

Nos últimos anos, o número de cães e gatos (pets) tem 
aumentado significativamente no Campus da UFAM. No 
entanto, a permanência de cães e gatos na UFAM representa 
um problema de saúde pública que compromete o bem-estar 
das pessoas e animais por viverem em local inadequado. 
O abandono de animais, assim como o maus-tratos, é 
considerado crime (ART. 32 Lei Federal 9.605). O Pet Park UFAM 
visa oferecer melhor qualidade de vida aos pets abandonados 
no Campus, por meio de alimentação e cuidados apropriados 
a fim de prepará-los para adoção. Portanto, nos propomos a:

1. Prover abrigo e alimentação em consonância com projetos de 
IC, PACE e PIBEX nas diversas áreas como bem-estar animal, 
enriquecimento ambiental, nutrição animal, entre outras. Além 
de organizar eventos de posse-responsável, estímulo à prevenção 
do abandono e agressões físicas contra animais;

2. Prover o controle de pets no Campus, por exemplo, por 
microchips, castramento e encaminhamento para adoção, a 
partir de parceria com ONGs’;

3. Promover e difundir campanhas para combater o abandono de 
animais no Campus, alertando que é crime e que é importante 
desenvolver ações de cidadania no combate ao abandono de 
animais.
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