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Desmembramento da Ufam em duas instituições começa a tramitar em fevereiro 
Proposta da criação da Universidade Federal do Médio e Baixo Amazonas e a do Médio e Alto Solimões 
está prevista na mensagem governamental do ex-presidente Michel Temer 01/01/2019 às 21:04 - 
Atualizado em 02/01/2019 às 

  
Foto: Reprodução 
 
Silane SouzaManaus (AM) 
A proposta de criação da Universidade 
Federal do Médio e Baixo Amazonas e da 
Universidade Federal do Médio e Alto 
Solimões, a partir do desmembramento da 
Universidade Federal do Amazonas (Ufam), 
deve começar a tramitar no Congresso 
Nacional a partir do dia 1º de fevereiro, com 
o fim do recesso parlamentar. 
A criação das duas instituições está 
prevista na mensagem governamental 
enviada pelo agora ex-presidente Michel 

Temer ao Congresso Nacional. A mensagem, de número 799 e datada de 28 de dezembro do ano 
passado, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) da última segunda-feira. 
O reitor da Ufam, Sylvio Puga, explica que a Universidade Federal do Médio e Baixo Amazonas deve 
herdar toda a estrutura, o corpo docente e discente do Instituto de Ciências Sociais, Educação e 
Zootecnia (ICSEZ) e do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia de Itacoatiara (ICET), localizados nos 
municípios de Parintins e Itacoatiara, respectivamente. 
Já a Universidade Federal do Médio e Alto Solimões deve ficar com toda a estrutura física e pessoal do 
Instituto de Natureza e Cultura (INC), situado em Benjamin Constant, e do Instituto de Saúde e 
Biotecnologia (ISB), instalado no município de Coari. 
De acordo com Puga, em média, cada uma dessas unidades acadêmicas da Ufam conta atualmente 
com dois mil alunos então as novas universidades devem começar suas atividades com pelo menos 
quatro mil alunos cada, e os campi foram projetados para ter 100 professores cada, além de técnicos-
administrativos.  
E caso a criação destas universidades seja aprovada pelo Congresso Nacional ainda há a expectativa de 
que sejam criados novos cargos e cursos. “As unidades passarão a ter autonomia administrativa, 
pedagógica e financeira, inclusive com a eleição de novos reitores e corpo diretivo”, salientou Sylvio 
Puga. 
O reitor da Ufam ressaltou que iniciativas semelhantes de estados como Goiás e Pernambuco foram 
aprovadas no ano passado. “Enviaram Projeto de Lei para o Congresso Nacional, ele tramitou e foi 
aprovado. Em seguida, o presidente sancionou. Isso não é uma coisa anormal. Pelo contrário, anormal é 
o Amazonas só ter uma universidade federal. Há estados com mais de dez. O Pará, aqui do lado, tem 



 
quatro universidades federais. Então, para um estado de dimensões continentais como o Amazonas, já é 
hora de ter mais universidades”, frisou. 
Puga disse ainda que, junto com o vice-reitor da Ufam, Jacob Cohen, recebeu com muita alegria a 
notícia sobre a criação das novas universidades federais no Amazonas. “Essa já era uma demanda 
antiga dos municípios e que agora está sendo atendida. Vamos atuar junto à bancada amazonense para 
buscar a aprovação”, afirmou o reitor, destacando a atuação do ex-ministro da Educação Rossieli Soares 
para a proposta de criação das duas universidades. “Ele encampou essa causa e foi fundamental. 
Quando essas unidades foram criadas, a ideia é que elas virassem, futuramente, universidades”. 
Criação a partir do desmembramento 
Em 2018, foram criadas cinco universidades federais em quatro estados brasileiros a partir de 
desmembramento. As propostas enviadas pelo Palácio do Planalto foram analisadas e aprovadas no 
início do ano na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE). As instituições são das cidades de 
Garanhuns (PE), Parnaíba (PI), Rondonópolis (MT), Catalão (GO) e Jataí (GO). 
De acordo com a CE, hoje estas universidades estão na fase da implantação, mas já contam com 
recursos orçamentários próprios para 2019, inclusive os relativos à realização de concursos visando à 
contratação de mais pessoal para o corpo docente, além de quadros técnicos e administrativos. 
As instituições criadas foram a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (Ufape), Universidade 
Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar), Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), Universidade 
Federal de Catalão (UFCat) e Universidade Federal de Jataí (UFJ). 
‘Grande passo para o Amazonas’ 
O ex-ministro de Educação Rossieli Soares, que atuou fortemente na proposta de criação das duas 
universidades federais, considerou a mensagem governamental que prevê as novas instituições como 
“um grande passo para o Amazonas”. “O Estado tem característica geográfica muito específica e uma 
necessidade de olhar a pesquisa, o ensino e a extensão para o interior do Amazonas”, analisou ele. 
Caso a iniciativa seja aprovada no Congresso Nacional, na opinião de Rossieli, será um avanço 
fundamental para o Amazonas. “Tenho certeza que esse será um dos maiores legados que deixaremos 
para o nosso Estado”, defendeu o ex-ministro, que já foi secretário de Educação do Amazonas e 
assumiu ontem a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 
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Hospital da Ufam abre inscrições para residência em saúde; bolsa é de R$ 3 mil 
Ao todo são 24 vagas nas áreas de Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, 
Psicologia e Serviço Social03/01/2019 às 13:50 - Atualizado em 03/01/2019 às 14:03 

 
Foto: Arquivo A Crítica 

O Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) abriu 

inscrições para Residência Multiprofissional e Uniprofissional em Saúde. As inscrições vão até 18 de 

janeiro. O edital do está disponível na internet: http://propesp.ufam.edu.br. 

Ao todo são 24 vagas para residência em saúde nas seguintes áreas de formação: Educação Física (1 

vaga), Enfermagem (9 vagas), Farmácia (2 vagas), Fisioterapia (2 vagas), Nutrição (2 vagas), Psicologia 

(1 vaga), e Serviço Social (1 vaga). O valor da bolsa é de R$ 3.330,43, com carga horária de 60 horas 

semanais e validade por 2 anos. 

A lista de documentos a serem entregues no ato de inscrição e demais informações estão disponíveis no 

edital do programa. Outras informações podem ser obtidas na sede do HUGV, na avenida Apurinã, 

bairro Praça 14 de Janeiro, terceiro andar, ou pelo telefone (92) 3305-4798.  

http://propesp.ufam.edu.br/
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Jovem artista plástica amazonense expõe em circuito de Curitiba 
Ana Paula Vieira foi selecionada entre centenas de artistas do Brasil inteiro graças a sua obra mais 
recente “Por Dentro de Mim”03/01/2019 às 17:49 - Atualizado em 04/01/2019 às 09:46 

 
A obra de Ana remonta a interação público-arte. (Créditos: 
Estrutura Arquitetônica – Ingrid Tiago / Fotos – Divulgação) 
O Circuito de Arte Contemporânea de Curitiba (CACC) em 
2019, apresenta ao grande público um recorte atual da 
produção de artistas brasileiros ou estrangeiros residentes 
no país. Através da exposição que acontecerá no Museu 
Municipal de Arte de Curitiba (MuMA), no período de 26 de 
janeiro a 6 de março, a finalista do curso de Artes Visuais da 
Universidade Federal do Amazonas (Ufam) Ana Paula Vieira 
apresentará sua obra “Por Dentro de Mim” ao público sulista. 
“Essa aprovação para mim é muito importante, é minha 
primeira exposição fora da cidade. Me sinto grata, mostrar 

um dos meus projetos de instalação artística em nível nacional como neste circuito, principalmente em 
início de carreira, simboliza que a classe artística do Amazonas ainda tem muito o que apresentar, 
inclusive por ter sido aprovada ainda em condição de universitária. Normalmente não possuímos muito 
espaço dentro de Manaus, expor em centros públicos  culturais da cidade exige uma experiência maior 
no ramo, então ter essa oportunidade é realmente uma chance incrível e de valorização do trabalho que 
quero construir como artista”, disse Ana. 
O CACC, através de iniciativa civil e de captação autofinanciada, promove uma forma independente de 
revelar artistas e difundir a arte feita no Brasil, uma vez que Curitiba apresenta uma cena cultural 
artística efervescente, não é a toa que foram centenas de inscritos do Paraná, Santa Catarina, São 
Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Bahia. 
A obra 
A instalação artística “Por Dentro de Mim” consiste na ideia de adentrar a obra de Ana Paula através de 
sua pintura, aproximando-o da imaginação do processo criativo, mas não descrevendo o processo em si, 
e sim colocando o apreciador no imaginário deste. Ele será estimulado em imaginar como pode, de 
alguma forma, fazer parte daquilo. 
“Acredito em relações, hoje em dia não podemos ignorar o poder da arte sob as pessoas; como a arte 
consegue, conforme sua evolução, comover as pessoas; Como ela consegue conectar-se e fortalecer 
esta relação arte-público, e melhor, como as pessoas se comportam diante dela. E é com este objetivo 
que sigo com a instalação. Desejo que o público se permita quebrar os ‘padrões’ da exposição artística e 
adentre na obra tocando-a, sentindo-a, cheirando-a, beijando-a como se fosse dela, como se eles 
fossem autores daquela obra de arte, como se fizessem parte da obra. Conectar o público ao imaginário 
é uma das tarefas da arte contemporânea e eu, como suporte atuante nesta conexão me sinto na 
responsabilidade de trazer esta sensação”. 



 
A instalação se concreta em uma pintura fragmentada em tiras e mensagens direcionando ao imaginário 
em um quadrado aberto. Primeiramente composta por esta pintura abstrata de 2 metros de comprimento, 
a construção tem como primeira camada um fundo azul escuro, em seguida uma mistura de cores 
(amarelo claro, ocre, marrom van gogh, amarelo escuro, e entre as outros tons terrosos), que são 
aplicadas de forma “mãos livres” sob a camada azul. Em terceira camada será aplicada uma nova 
camada criando formas “espatuladas”. As linhas da pintura são feita de forma dinâmica e livre, deixando 
a poética usufruir das mãos de Ana Paula até a finalização dos cortes em tiras verticais para a 
montagem da instalação. 

 
O Imaginário de Ana 
“A escolha da modalidade pintura é com o intuito de 
trazer a ideia do bidimensional e se mesclar com o 
tridimensional, fermentando a ideia de adentrar, 
através das tiras, na pintura de sua certa forma”, 
afirma. 
A pintura fragmentada estará suspensa por uma 
estrutura de ferro desmontável formando um retângulo 
de comprimento sugerido de 2,5 metros de altura e 2,0 
metros de largura. Cada tira estará segura por anéis 

fixados no tecido de tela e pendurados na estrutura. As mensagens direcionadas estarão também 
penduradas por anéis na parte superior da estrutura para o lado de fora do retângulo facilitando a leitura 
dos participantes. 
“É então que o público irá interagir com a instalação. Cortejando a obra através do seu toque, inalando 
seu cheiro e tornando-se cada vez mais próximo a obra, como objetivo singular, público e obra se 
tornarão um. Meu objetivo também, com a instalação artística, é que o apreciador/participante se sinta 
dentro da pintura, literalmente se sinta o núcleo da célula, o ponto central, o público se sinta elemento 
essencial, indispensável para a pintura. Eu quero que eles sintam o que eu sinto quando estou em 
processo; pretendo que cada participante entre em transe extra-espacial ao se conectar à instalação”, 

disse a artista. 
Sobre a Artista 
Ana Paula Vieira de Abreu nascida em Manaus, estudante do curso de 
licenciatura em Artes Visuais pela Faculdade de Artes da UFAM, iniciou 
seus trabalhos com pintura em 2015 e possui trabalhos como uma série 
com três fotografias Libertação (2016); Nadar (2017); Música Representada 
(2018). Possui também como característica em seus trabalhos a pintura 
abstrata para a representação da sensibilidade na arte, além de mesclar 
com outras linguagens artísticas como a música e a dança. 
Serviço: 
O quê: Circuito de Arte Contemporânea de Curitiba 2019 - CAAC 
Quando: 26/01 a 06/03 
Onde: Museu Municipal de Arte de Curitiba - MuMa 
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‘Falta seringa e o estoque de remédio está baixo’, diz Wilson durante visita a hospital 
Governador verificou as dificuldades enfrentadas no Hospital Francisca Mendes. Ele também afirmou 
que já determinou que seja feito um levantamento de todos os problemas nas unidades da saúde 

Foto: Diego Peres/ Divulgação 
acritica.comManaus (AM) 
O governador Wilson Lima visitou, nesta sexta-feira, (04), o 
Hospital Universitário Francisca Mendes (HUFM), na Zona Norte 
de Manaus, para conhecer a estrutura da unidade, que faz parte 
da rede estadual de saúde e é referência em cardiologia adulta e 
pediátrica na região. Acompanhado do vice-governador e 
secretário de Saúde, Carlos Almeida Filho, o governador recebeu 
informações da direção da unidade sobre as dificuldades 
enfrentadas e determinou um levantamento mais detalhado da 
situação do hospital para determinar medidas saneadoras. 

“Eu fiz questão de vir aqui porque é um hospital de referência, que tem uma parceria com a Universidade 
Federal do Amazonas. Descobri que hoje, por exemplo, não há seringa, descobri também que só tem 
23% por cento dos medicamentos no estoque. E quando você não tem esse insumo, isso pode decidir se 
alguém vive ou morre. Não dá pra continuar com essa situação”, afirmou o governador, ao destacar que 
a saúde é prioridade e, por isso, decidiu visitar a unidade logo na primeira semana de trabalho. 
As dificuldades foram relatadas pela diretora em exercício do HUFM, Rildilene Rocha, durante reunião 
na própria unidade, logo após a visita técnica, que também contou com a participação do reitor da Ufam, 
Sylvio Puga. Entre os problemas relatados pela diretora estão falhas em contratos, falta de insumos, 
atraso no pagamento de colaboradores e filas para cirurgias. 
Uma equipe da Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam), que inclui o secretário e vice-governador 
Carlos Almeida, já está fazendo um levantamento detalhado de todos os problemas nas unidades de 
saúde e na própria Susam. 
O governador afirmou que já determinou que seja feito um levantamento de todos os problemas nas 
unidades da saúde e na Secretaria de Estado da Saúde (Susam) e adiantou que o trabalho já está sendo 
feito sob o comando do vice-governador, Carlos Almeida Filho. “Lá na Secretaria de Saúde não se tem o 
controle dos contratos que foram feitos. Tem procedimentos que ainda são feitos na máquina de 
datilografar, acredite, isso não é exagero. O mundo se modernizou e a gente precisa acompanhar essa 
modernidade para diminuir a filas, melhorar o atendimento ao cidadão, minimizar os gastos e garantir o 
avanço da saúde no Estado”, declarou Wilson Lima. 
De acordo com Carlos Almeida Filho, o cenário da saúde é bem pior do que o levantado pela equipe de 
transição. “Infelizmente os dados que nós recebemos na transição não refletem a realidade e isso 
precisa ser constatado de forma mais efetiva. As equipes estão fazendo um trabalho mais detalhado 
para ter um retrato mais aproximado da realidade, para que a gente possa compreender qual a real 
quantidade de contratos, os pagos, os não-pagos e os que estão pra vencer ou irregulares”, disse o vice-
governador e secretário de Saúde. 



 
Durante a visita à unidade o Governo do Estado reafirmou a parceria com a Universidade Federal do 
Amazonas e vai avaliar as propostas feitas pela direção do HUFM, como a ampliação dos polos de 
atendimento que ajudaria a agilizar o atendimento. 
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Solo amazônico produzido por indígenas e altamente fértil intriga cientistas 
Aspectos da Terra Preta de Índio podem revelar mais sobre a ocupação antiga da região, visto que as 
pesquisas indicam que a terra preta foi criada pelos povos indígenas que viviam aqui antes da chegada 
dos europeus06/01/2019 às 11:11 - Atualizado em 06/01/2019 às 17:29 

 
Foto: acervo pessoal/Eduardo Neves 
Silane SouzaManaus - AM 

Quais são as propriedades desse solo? Por que ele permanece 
fértil durante tanto tempo sem perder os nutrientes? Responder 
estas perguntas ainda é um dos maiores desafios para quem 
desenvolve estudos sobre a chamada Terra Preta de Índio 
(TPI), que é encontrada na Amazônia. Quem aponta é o 
arqueólogo Eduardo Góes Neves, do Museu de Arqueologia e 

Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE-USP). O pesquisador estuda a região desde os anos 
1990 e já escavou inúmeros sítios com TPI. Atualmente trabalha em áreas de Rondônia e Acre.  

As respostas são importantes em vários aspectos, de acordo com Neves. Um deles é que pode revelar 
mais sobre a ocupação antiga da região, visto que as pesquisas indicam que a terra preta foi criada 
pelos povos indígenas que viviam aqui antes da chegada dos europeus. “Estima-se que havia mais ou 
menos oito milhões de pessoas em toda a área da Pan-Amazônia na época. Através do manejo de solo 
essas populações vêm transformando a floresta amazônica ao longo dos séculos e milênios, mas 
ninguém sabe exatamente quando isso aconteceu”, afirmou.  

A TPI é um indicador, segundo o arqueólogo, porque é um solo que era 
natural e foi modificado, virou fértil por causa da ação humana. Então 
saber quando começou a ser formada é interessante também para 
descobrir qual a antiguidade desse processo de manejo, que é um modelo 
agroecológico. “Os dados que conseguimos em Rondônia são bacanas 
porque mostram que é um método milenar”, disse referindo-se à terra 
preta encontrada no sítio Teotônio, em Rondônia, que data de cerca de 
seis mil anos atrás, enquanto a achada no Amazonas tem em torno de 
2.500 anos.  

Mas Neves destaca que havia gente vivendo na Amazônia bem antes 
disso. Há uns 14 mil anos e os dados de Rondônia revelam que há pelo 
menos seis mil anos esse processo de modificação e manipulação da 
natureza já estava acontecendo. “Mostram também que algumas plantas 
eram cultivadas há cerca de nove mil anos, como a castanha da 



 
Amazônia, o ariá (uma espécie de raiz) e a goiaba. A partir de seis mil anos vemos que outras plantas 
passam a ser cultivadas também como milho, batata-doce, talvez a mandioca e alguns tipos de feijões”, 
contou. 

Outro fato relevante, na visão do arqueólogo, é que se conhecer mais sobre a terra preta, a ponto que se 
consiga reproduzi-la, será possível fazer uma contribuição significativa para a agricultura na região, onde 
a maioria dos solos é pobre. Além disso, sabendo como enriquecer esses solos com nutrientes, com 
uma forma mais sustentável de produção, pode haver menos desmatamento. “Estamos vendo o 
aumento do desmatamento, as ameaças à floresta e aos povos indígenas. Quando a floresta é destruída 
não é só um patrimônio natural que perdemos, mas também o reflexo dessas formas de conhecimento 
de natureza de manejo. Então é importante trazer esse tipo de informação para que tenhamos mais 
empenho para proteger e respeitar essa floresta e também esse conhecimento tradicional”, frisou. 

Importância para a agricultura 

Para o agrônomo Gilvan Coimbra Martins, pesquisador da área de solo da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) da Amazônia Ocidental, compreender como esses solos de terra 
preta de índio se formaram e se mantiveram férteis numa região de alta precipitação e perdas de 
nutrientes do solo como a Amazônia é fundamental para que sejam encontradas maneiras mais 
sustentáveis de enriquecer o solo de forma a melhorar o desempenho da agricultura e, ao mesmo 
tempo, reduzir o impacto do uso de fertilizantes ao meio ambiente. 

“A agricultura chegou num estágio que precisa de coisas novas para aumentar a produtividade, então 
entender esse solo de terra preta seria um avanço já que nosso solo, em geral, tem baixa produtividade”, 

opinou o agrônomo. 

O problema é que, apesar de muitas pesquisas, inclusive 
desenvolvidas com equipe multidisciplinar e multinstitucional pela própria 
Embrapa no Amazonas, ninguém consegue reproduzir esse solo ainda. 
“O nosso projeto visava entender como esse solo foi formado. Gerou 
vários dados da química e física desse solo, por exemplo, mas nada 
conclusivo para que conseguíssemos reproduzi-lo. Precisa de mais 
detalhes para replicarmos esse solo aqui”, afirmou. 

Martins explica que, em geral, os solos tem origem pela pedogenética 
(deterioração de rocha), mas a terra preta provavelmente foi originada 
pelo manejo que nossos antepassados fizeram. “O fato é que este é 
melhor, é eutrófico (fértil), tem muitos nutrientes em relação ao nosso 
solo de origem pedogênica. Para a agricultura seria bem melhor para 
plantar”, observou. 

O que se sabe até agora, diz o pesquisador, é que os indígenas faziam 
acumulação (restos de peixes, animais e vegetais queimados) nas 

aldeias e usavam fogo em combustão parcial. Tal estrutura de carvão torna o solo mais estável, mais 
difícil de degradar, ou seja, pode ser usado bastante, mesmo assim conserva os nutrientes. “Mas 
ninguém sabe o tempo que levava para fazer, nem a temperatura. O certo é que hoje em dia você vai 
medir e sabe que esses nutrientes estão lá”, ressaltou. 

Cenário local da arqueologia 

O arqueólogo e pesquisador Eduardo Góes Neves analisa que a situação, hoje em dia, para a pesquisa 
arqueológica no Amazonas é bem melhor do que era há quase 30 anos quando ele chegou à região. 
“Temos um grande laboratório bem montado na Ufam (Universidade Federal do Amazonas) e um curso 
de graduação em arqueologia na UEA (Universidade do Estado do Amazonas). Isso é muito bom”, 
comemorou.  



 
Ao mesmo tempo, porém, Neves critica a falta de uma área de arqueologia constituída na Ufam. “Não 
tem arqueólogos. Tinha um, o doutor Carlos Augusto da Silva, que se aposentou. Não tem nenhum 
professor de arqueologia na Ufam. Isso é uma pena porque o Amazonas é um estado tão importante, tão 
grande, com uma universidade tão boa quanto a Ufam, mas não tem uma área de arqueologia 
desenvolvida”, citou.  

Eduardo Neves esteve em Manaus no  mês passado, quando 
participou de reunião da Sociedade de Arqueologia Brasileira. 
Foto: Antonio Lima - 05/dez/2018 
Para ele, é preciso contratar arqueólogos para formar novos 
profissionais da área na Ufam a fim de atender a demanda da 
região. “Tem muitos alunos que gostariam de seguir carreira 
através da Arqueologia. Estudantes dos cursos de história, 
ciências sociais, geografia, por exemplo. A Ufam tem um 
laboratório que a infraestrutura para arqueologia é uma das 
melhores do Brasil, mas faltam professores que tragam 
pesquisa, que sejam daqui, que vivam aqui, que trabalhem na 

universidade”, salientou.  
Neves comenta que em outros lugares da Amazônia esse quadro está um pouco melhor – quando se 
trata de ensino e pesquisa na área de arqueologia em instituições federais. “Em Rondônia (RO), tem um 
curso de graduação em arqueologia com vários arqueólogos; em Santarém (PA), também tem um com 
bons arqueólogos; em Belém (PA), temos o Museu Goeldi; em Macapá (AP), o IEPA (Instituto de 
Pesquisas Científicas e Tecnológicas). Ou seja, em geral, a situação está melhorando, tem mais centros 
de pesquisa, laboratórios organizados, mas, mesmo assim, dada a dimensão da Amazônia, teria que ter 
muito mais ainda”, expôs. 
Imensas áreas do Amazonas ainda são totalmente desconhecidas, diz Neves. “O que conhecemos um 
pouquinho melhor  é parte do rio Negro, região de Manaus, Manacapuru, Iranduba, um pouco de 
Parintins, Itacoatiara, Maués, alguma coisa de Coari e agora de Tefé, onde tem um grupo ativo no 
Instituto Mamirauá. Tirando esses lugares, ninguém sabe quase nada dos demais”. 



 
 

Periódico: ACrítica 
Data: 02 a 07/01/2019 

Publicação: 29/12/2018 

Referência da Matéria: Ufam anuncia concurso x Com foto  Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

Geral, A10 

x Positivo  Espontânea x Matéria  Nota    

 Negativo x Provocada  Artigo  Classificados 

 Neutro    Outro     

                    

 

 



 
 

Periódico: ACrítica 
Data: 02 a 07/01/2019 

Publicação: 29/12/2018 

Referência da Matéria: Serviço de Nefrologia é inaugurado x Com foto  Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

Cidades, C5 

x Positivo  Espontânea x Matéria  Nota    

 Negativo x Provocada  Artigo  Classificados 

 Neutro    Outro     

                    

 

 



 
 

Periódico: Acrítica 
Data: 02 a 07/01/2019 

Publicação: 30/12/2018 

Referência da Matéria: Tudo pronto para a posse x Com foto  Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

Política, A6 

 Positivo X Espontânea x Matéria  Nota    

 Negativo  Provocada  Artigo  Classificados 

X Neutro    Outro     

                    

 

 



 
 

Periódico: Acrítica 
Data: 02 a 07/01/2019 

Publicação: 02/01/2019 

Referência da Matéria: Outro ciclo x Com foto  Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

Opinião, A4 

 Positivo X Espontânea  Matéria  Nota    

 Negativo  Provocada x Artigo  Classificados 

X Neutro    Outro     

                    

 



 
 

Periódico: Acrítica 
Data: 02 a 07/01/2019 

Publicação: 02/01/2019 

Referência da Matéria: Novas universidades x Com foto  Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

Cidades, C1 

x Positivo  Espontânea x Matéria  Nota    

 Negativo x Provocada  Artigo  Classificados 

 Neutro    Outro     

                    

 

 



 

 



 
 

Periódico: Acrítica 
Data: 02 a 07/01/2019 

Publicação: 02/01/2019 

Referência da Matéria: Pinga Fogo  Com foto x Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

Opinião, A4, Pinga Fogo 

 Positivo X Espontânea  Matéria  Nota    

 Negativo  Provocada  Artigo  Classificados 

X Neutro   x Outro     

                    

 

 



 
 

Periódico: Acrítica 
Data: 02 a 07/01/2019 

Publicação: 03/01/2019 

Referência da Matéria: Dúvidas - 6 x Com foto  Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

Opinião, A4 

 Positivo X Espontânea  Matéria  Nota    

 Negativo  Provocada X Artigo  Classificados 

X Neutro    Outro     

                    

 



 
 

Periódico: Acrítica 
Data: 02 a 07/01/2019 

Publicação: 04/01/2019 

Referência da Matéria: Publicação de edital  Com foto x Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

Classificados, 1 

 Positivo  Espontânea  Matéria  Nota    

 Negativo x Provocada  Artigo x Classificados 

X Neutro    Outro     

                    

 



 
 

Periódico: Acrítica 
Data: 02 a 07/01/2019 

Publicação: 04/01/2019 

Referência da Matéria: Termo de notificação  Com foto x Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

Classificados, 1 

 Positivo  Espontânea  Matéria  Nota    

 Negativo x Provocada  Artigo x Classificados 

X Neutro    Outro     

                    

 



 
 

Periódico: Acrítica 
Data: 02 a 07/01/2019 

Publicação: 04/01/2019 

Referência da Matéria: Direito ao alcance de todos  Com foto x Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

Cidades, C1 

 Positivo x Espontânea  Matéria  Nota    

 Negativo  Provocada  Artigo  Classificados 

X Neutro   x Outro     

                    

 



 
 

Periódico: Acrítica 
Data: 02 a 07/01/2019 

Publicação: 05/01/2019 

Referência da Matéria: Nova gestão encontra 98 mil na fila de espera x Com foto  Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

Cidades, C1 

 Positivo x Espontânea x Matéria  Nota    

 Negativo  Provocada  Artigo  Classificados 

X Neutro    Outro     

                    

 



 

 

 



 
 

Periódico: Acrítica 
Data: 02 a 07/01/2019 

Publicação: 06/01/2019 

Referência da Matéria: ‘Prefeituras serão parceiras do governo’ x Com foto  Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

Entrevista da semana, A2 

 Positivo x Espontânea x Matéria  Nota    

 Negativo  Provocada  Artigo  Classificados 

X Neutro    Outro     

                    

 

 



 

 

 



 
 

Periódico: Acrítica 
Data: 02 a 07/01/2019 

Publicação: 06/01/2019 

Referência da Matéria: Cenário local da arqueologia  Com foto x Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

Cidades, C1 

 Positivo x Espontânea  Matéria  Nota    

 Negativo  Provocada  Artigo  Classificados 

X Neutro   x Outro     

                    

 



 
 

Periódico: Acrítica 
Data: 02 a 07/01/2019 

Publicação: 06/01/2019 

Referência da Matéria: Ensino atrelado à tecnologia  x Com foto  Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

Cidades, C6 

 Positivo x Espontânea x Matéria  Nota    

 Negativo  Provocada  Artigo  Classificados 

X Neutro    Outro     

                    

 

 



 
 

Periódico: Acrítica 
Data: 02 a 07/01/2019 

Publicação: 07/01/2019 

Referência da Matéria: Ensino atrelado à tecnologia  x Com foto  Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

Cidades, C6 

 Positivo x Espontânea x Matéria  Nota    

 Negativo  Provocada  Artigo  Classificados 

X Neutro    Outro     

                    

 

 

 



 

 



 
 

Periódico: Portal do Holanda 
Data: 02 a 07/01/2019 

Publicação: 02/01/2019 

Referência da Matéria: Congresso analisará proposta que cria novas universidades 
federais no Amazonas 

x Com foto  Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-
hoje/congresso-analisara-proposta-que-cria-novas-
universidades-federais-no-amazonas 

x Positivo  Espontânea x Matéria  Nota    

 Negativo x Provocada  Artigo  Classificados 

 Neutro    Outro     

                    

 

 
 



 
 

Periódico: Portal do Holanda 
Data: 02 a 07/01/2019 

Publicação: 04/01/2019 

Referência da Matéria: Hospital Universitário abre seleção para residentes com bolsa 
de R$3mil 

x Com foto  Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

https://portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/hospital-
universitario-abre-selecao-para-residentes-com-bolsa-
de-r-3-mil 

x Positivo  Espontânea x Matéria  Nota    

 Negativo x Provocada  Artigo  Classificados 

 Neutro    Outro     

                    

 

 

 

 



 
 

Periódico: Portal do Holanda 
Data: 02 a 07/01/2019 

Publicação: 06/01/2019 

Referência da Matéria: No Amazonas, Sisu oferta mais de 3,4 mil vagas em 
instituições federais 

 Com foto x Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/no-
amazonas-sisu-oferta-mais-de-3-4-mil-vagas-para-
cursos-superiores-em-instituicoes-fe 

 Positivo x Espontânea x Matéria  Nota    

 Negativo  Provocada  Artigo  Classificados 

x Neutro    Outro     

                    

 



 
 

Periódico: Amazonas 1 
Data: 02 a 07/01/2019 

Publicação: 02/01/2019 

Referência da Matéria: Decreto de Bolsonaro confirma Suframa sob o comando de 
Paulo Guedes 

x Com foto  Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

https://amazonas1.com.br/amazonas/decreto-de-
bolsonaro-confirma-suframa-sob-o-comando-de-paulo-
guedes/ 

 Positivo x Espontânea x Matéria  Nota    

 Negativo  Provocada  Artigo  Classificados 

x Neutro    Outro     

                    

 

 

 



 

 

 



 
 

Periódico: Amazonas 1 
Data: 02 a 07/01/2019 

Publicação: 04/01/2019 

Referência da Matéria: Ufam divulga resultado do PSC 2019 na segunda-feira x Com foto  Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

https://amazonas1.com.br/amazonas/ufam-divulga-
resultado-do-psc-2019-na-segunda-feira-7/ 

x Positivo  Espontânea x Matéria  Nota    

 Negativo x Provocada  Artigo  Classificados 

 Neutro    Outro     

                    

 

 



 
 
 

  Periódico: Em Tempo  
Data: 02 a 07/01/2019 

Publicação: 03/01/2019 

Referência da Matéria: Engenharia de Produção da Ufam recebe conceito 4 na 
avaliação do MEC 

x Com foto  Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

https://d.emtempo.com.br/ciencia-e-
tecnologia/133499/engenharia-de-producao-da-ufam-
recebe-conceito-4-na-avaliacao-do-mec 

X Positivo  Espontânea x Matéria  Nota    

 Negativo X Provocada  Artigo  Classificados 

 Neutro    Outro     

                    

 

 

 



 

 
 

 



 

 



 
 

  Periódico: Em Tempo  
Data: 02 a 07/01/2019 

Publicação: 03/01/2019 

Referência da Matéria: Alunas da Ufam conquistam prêmio em Congresso na Bahia x Com foto  Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

https://d.emtempo.com.br/ciencia-e-
tecnologia/133507/alunas-da-ufam-conquistam-premio-
em-congresso-na-bahia 

X Positivo  Espontânea x Matéria  Nota    

 Negativo X Provocada  Artigo  Classificados 

 Neutro    Outro     

                    

 

 

 



 

 



 
 

  Periódico: Em Tempo  
Data: 02 a 07/01/2019 

Publicação: 03/01/2019 

Referência da Matéria: Quem será o novo presidente da Assembleia x Com foto  Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

https://d.emtempo.com.br/politica/133514/quem-sera-o-
novo-presidente-da-assembleia 

 Positivo x Espontânea x Matéria  Nota    

 Negativo  Provocada  Artigo  Classificados 

x Neutro    Outro     

                    

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 
 

  Periódico: Em Tempo  
Data: 02 a 07/01/2019 

Publicação: 04/01/2019 

Referência da Matéria: Artista amazonense é selecionada para expor em circuito de 
Curitiba 

x Com foto  Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

https://d.emtempo.com.br/cultura/133638/artista-
amazonense-e-selecionada-para-expor-em-circuito-de-
curitiba 

 Positivo x Espontânea x Matéria  Nota    

 Negativo  Provocada  Artigo  Classificados 

x Neutro    Outro     

                    

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

  Periódico: Em Tempo  
Data: 02 a 07/01/2019 

Publicação: 30/12/2018 

Referência da Matéria: Wilson Lima assume o governo do Estado em cerimônia no TA x Com foto  Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

Última Hora, 2 

 Positivo x Espontânea x Matéria  Nota    

 Negativo  Provocada  Artigo  Classificados 

x Neutro    Outro     

                    

 



 
 

Periódico: Em Tempo  
Data: 02 a 07/01/2019 

Publicação: 30/12/2018 

Referência da Matéria: A esperança de mudanças para 2019 x Com foto  Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

Dia a dia, 9 

 Positivo x Espontânea x Matéria  Nota    

 Negativo  Provocada  Artigo  Classificados 

x Neutro    Outro     

                    

 

 



 

 



 
 

Periódico: Em Tempo  
Data: 02 a 07/01/2019 

Publicação: 30/12/2018 

Referência da Matéria: Bloco da FIC é inugurado x Com foto  Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

Educação, 15 

 Positivo  Espontânea x Matéria  Nota    

 Negativo x Provocada  Artigo  Classificados 

x Neutro    Outro     

                    

 

 



 
 

Periódico: Em Tempo  
Data: 02 a 07/01/2019 

Publicação: 06/01/2019 

Referência da Matéria: Falta de medicamentos deixa governador indignado x Com foto  Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

Capa  

 Positivo X Espontânea  Matéria  Nota    

 Negativo  Provocada  Artigo  Classificados 

x Neutro   x Outro     

                    

 

 
 



 
 

Periódico: Em Tempo  
Data: 02 a 07/01/2019 

Publicação: 06/01/2019 

Referência da Matéria: ‘Faltam seringas, e estoque de remédios é baixo’, diz Lima x Com foto  Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

Dia a Dia, 11  

 Positivo X Espontânea x Matéria  Nota    

 Negativo  Provocada  Artigo  Classificados 

x Neutro    Outro     

                    

 

 

 



 
 

Periódico: Em Tempo  
Data: 02 a 07/01/2019 

Publicação: 06/01/2019 

Referência da Matéria: ‘Alunas da Ufam participam de Congresso na Bahia  Com foto x Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

Educação, 15 

x Positivo X Espontânea  Matéria  Nota    

 Negativo  Provocada  Artigo  Classificados 

 Neutro   x Outro     

                    



 
 

  Periódico: Pci Concursos  
Data: 02 a 07/01/2019 

Publicação: 03/01/2019 

Referência da Matéria: UFAM retifica Concurso Público com vagas para Professor x Com foto  Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

https://www.pciconcursos.com.br/noticias/ufam-retifica-
concurso-publico-com-vagas-para-professor 

X Positivo  Espontânea x Matéria  Nota    

 Negativo X Provocada  Artigo  Classificados 

 Neutro    Outro     

                    

UFAM retifica Concurso Público com vagas para Professor 
Candidatos devem ficar atentos as mudanças que ocorreram no edital 
Concursos › Notícias › Norte 
Quinta-feira, 3 de janeiro de 2019 às 10h24 

 
Universidade Federal do Amazonas - UFAM retifica Concurso Público destinado a 
contratação de 88 Professores do Magistério Superior afim de comporem o 
Quadro Permanente de Pessoal Docente da Universidade. 
Foi adicionada uma vaga na área de Letras - Línguas e Literatura Japonesa, 
passando de uma para duas oportunidades. Também foi alterado a cidade onde 
ocorrerão as provas dos cargos de códigos ISB 01 a ISB14, INC01 e INC02, 
ICET01 a ICET09 passando a ser Manaus/AM. E por último, a vaga para o cargo 
de Patologia Geral deixou de ser Ampla Concorrência e tornou-se exclusiva para 

negros. Para mais informações, acesse os documentos disponíveis em nosso site. 
As vagas disponíveis são para Auxiliar; Auxiliar (com especialização/Residência Médica); Assistente A e 
Adjunto A nas seguintes Áreas de Conhecimento: Administração (1); Agronomia I (1); Arquivologia (1); 
Biologia Geral (2); Biologia/Química (1); Bioquímica e Bioquímica Clínica (1); Bovino Cultura de Leite; 
Bovino Cultura de Corte; Bulbalinocultura; Nutrição de Ruminantes (1); Ciência Política (1); Ciências 
Agrárias - Bioclimatologia e Genética e Melhoramento Animal (1); Ciências Biológicas II e III (1); Cirurgia 
(Técnica Operatória de cirurgia experimental - TOCE); Clínica Cirúrgica e Internato (1); Cirurgia de 
Cabeça e Pescoço (1); Clínica Cirúrgica (Estágio) (1); Clínica Integrada/ Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial e Anatomia de Cabeça e Pescoço (1); Clínica Multidisciplinar, Propedêutica (subárea: 
Psiquiatria) (1); Clínica Multidisciplinar, Propedêutica e Internato (3); Contabilidade (1); Direito do 
Trabalho e Direito Empresarial (1); Doenças Tropicais e Infecciosas (1); Ecologia (1); Educação (1); 
Enfermagem (1); Engenharia Agrícola ou Ciência do Solo (1); Engenharia Civil (1); Engenharia de 
Petróleo com ênfase em processos de produção, engenharia de poços e engenharia de reservatório (1); 
Engenharia de Produção (1); Engenharia de Produção II (1); Engenharia Elétrica (1); Engenharia 
Química (1); Engenharia Química/ Modelagem, Simulação e Controle de Processos Químicos (1); 
Engenharias II (1); Ensino da Matemática (1); Ensino de Física (1); Ensino de LIBRAS (1); Ensino de 
Matemática (1); Estágio em Saúde da Mulher (2); Estatística (1); Estatística Experimental aplicada à 
Agropecuária (1); Estética e Filosofia da Arte, Introdução à Teoria Semiótica, Pesquisa em Artes I e 
Pesquisa em Artes II (1); Extensão Rural e Economia Rural (1); Farmácia (2); Farmácia (1); Física 
Experimental (1); Fisiologia Humana e Fisiologia do Exercício (1); Fisioterapia Neurofuncional (1); 
Fotografia / Fotojornalismo (1); Fotojornalismo (1); Fundamentos da Educação (1); Gastroenterologia (1); 
Geografia Física/Climatologia, com ênfase no ensino (1); Geologia Estrutural (1); Ginecologia/Obstetrícia 
(1); Gravura, Criação da Forma Bidimensional, Desenho Artístico I e II (1); Hematologia e Uroanálise (1); 
História Antiga e Medieval (1); Instituição de Direito Público e Privado (1); Letras - Língua e Literatura 
Japonesa (2); Matemática (3); Matemática (1); Nutrição Social (1); Odontologia, subárea em odontologia 
social e preventiva; Saúde coletiva, subárea em saúde pública (1); Oftalmologia (1); Operações e 
Tecnologias (1); Patologia Geral (1); Planejamento Visual e Jornalismo Especializado (1); Política 

https://www.pciconcursos.com.br/
https://www.pciconcursos.com.br/noticias/
https://www.pciconcursos.com.br/noticias/norte/
https://ufam.edu.br/


 
Educacional (1); Produção, operação, logística e materiais (1); Química Geral I (1); Química Geral, 
Orgânica e Biológica (1); Robótica Industrial e Sistemas Eletrônicos (1); Saúde da Criança, Saúde da 
Família e Internato (1); Saúde da Família e Comunidade (2); Saúde da Família/Propedêutica (3); Saúde 
da Mulher (Ginecologia) (1); Saúde da Mulher, Obstetrícia e Internato (1); Teorias e Fundamentos da 
Educação: Políticas Públicas; Legislação do Ensino; Currículo, Didática e Avaliação (1). 
É necessário que os candidatos tenham Graduação; Graduação com Habilitação; Especialização; 
Residência; Mestrado; Doutorado. 
A remuneração básica vai de R$ 2.236,31 a R$ 9.600,92, de acordo com a titulação e a carga horária, 
podendo ser de 20 a 40 horas e Dedicação Exclusiva. O contratado também fará jus a Auxílio-
Alimentação de R$ 458,00 e Auxílio-Creche e Pré-Escola equivalente a R$ 321,00 para dependentes 
com idade inferior a seis anos, por fim, Vale-Transporte conforme a legislação vigente. 
Este Concurso Público será realizado em três etapas: Prova Escrita e Prova Didática, com tema a ser 
sorteado, ambas de caráter eliminatório e classificatório e Prova de Títulos, de caráter classificatório. 
As inscrições vão das 10h do dia 14 de janeiro de 2019 até às 17h do dia 01 de fevereiro de 2019 e 
serão realizadas exclusivamente via internet no endereço eletrônico progesp.sites.ufam.edu.br. O valor 
da taxa varia de R$ 90,00 a R$ 180,00, de acordo com formação do candidato. 
Está previsto o dia 08 de março de 2019 para aplicação da prova escrita, nas cidades especificadas no 
edital. Locais, dia e horária serão divulgados, posteriormente pela respectiva Comissão de Concurso. 
O presente Concurso Público terá validade de dois anos, a contar da data de homologação do resultado 
final, podendo ser prorrogado por igual período. 
 

http://progesp.sites.ufam.edu.br/crs/concurso-publico-do-magisterio-superior.html


 
 

  Periódico: Amazonas Atual  
Data: 02 a 07/01/2019 

Publicação: 03/01/2019 

Referência da Matéria: Projeto de lei cria duas novas universidades públicas no 
Amazonas 

x Com foto  Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

https://amazonasatual.com.br/projeto-de-lei-cria-duas-
novas-universidades-publicas-no-amazonas/ 

X Positivo  Espontânea x Matéria  Nota    
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Universidades anunciam concursos públicos para docentes na área de história 
Há processos seletivos para professor substituto e efetivo em diversos estados. Candidatos 
devem estar atentos a cada nova oportunidade: área acadêmica pode atravessar instabilidades 
nos próximos anos. 
Bruno Leal | Agência Café História 
No final de dezembro, diversas universidades públicas do país divulgaram a abertura de concursos 
públicos para docentes na área de história. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
abriu processo seletivo para uma vaga de professor substituto de História Contemporânea – com 
regime de trabalho de 40 horas semanais. É exigido doutorado em história. As inscrições já estão 
abertas e podem ser feitas pela internet até o dia 10 de janeiro deste ano. 
Na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), no Campus de Nova Andradina, o processo 
seletivocontempla uma vaga para professor efetivo, com dedicação exclusiva, em História do Brasil, 
área de concentração em Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. As inscrições começam em 15 de 

janeiro. É preciso ter graduação em história e doutorado 
em história, ou educação. 
Oportunidades em diversas instituições. Candidatos 
devem estar atentos a cada nova oportunidade: área 
acadêmica pode atravessar instabilidades nos próximos 
anos. Foto: Pixabay. 
Na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), 
o processo seletivo oferece uma vaga para professor 
efetivo, com dedicação exclusiva, para História Medieval 
e Antiga. As inscrições serão realizadas das 10 horas do 
dia 14 de janeiro até às 17 horas do dia 01 de fevereiro 
de 2019, apenas via internet. O candidato ou candidata 
deve ter doutorado e graduação em história. Atuação no 

campos da capital, Manaus. 
A Universidade Federal Fluminense (UFF) é a que mais oferece oportunidades. São quatro vagas para 
áreas diferentes: História do Brasil República, História Contemporânea, História do Brasil Colônia e 
História da África – todas para professor república. As inscrições estão abertas e as provas ocorrem em 
fevereiro deste ano. 
Já na Universidade Federal do Paraná (UFPR), o Departamento de História informa a abertura 
de concurso público para professor efetivo para área de História da África. As inscrições começam dia 
14 de janeiro e vão até o dia 12 de fevereiro, na secretaria do Setor de Humanas, Ed. D. Pedro I – Cep: 
80060-150. Há apenas uma vaga para professor com dedicação exclusiva. Titulação Mínima Exigida: 
Doutorado em História ou Graduação em História com Doutorado em Geografia, Antropologia, 
Sociologia, Ciências Sociais ou Ciência Política, obtidos na forma da lei. 

mailto:https://www.ufrgs.br/progesp/%3Fpage_id=21516%26fbclid=IwAR0VU5F6sq84k7t4LM1r8Hx12ixvUJugmYeLcinf9sn9r14ZIYfDzRNZM_k
mailto:http://www.concursos.ufms.br/front/news/view/2223
mailto:http://www.concursos.ufms.br/front/news/view/2223
mailto:http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/57248511/do3-2018-12-28-edital-n-97-de-27-de-dezembro-de-2018concurso-publico-para-a-carreira-de-magisterio-superior-57248226
https://app.uff.br/cpd/selecaoSimplificada/informacoesPublicaSelecaoSimplificada.cpd
mailto:http://www.progepe.ufpr.br/progepe/concursos/docente/concursos_publicos/editais/edital367-18.pdf
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UFAM: primeiro doutorado em Engenharia Elétrica prevê dez vagas em 2019 
Pós-graduação deve iniciar processo seletivo no segundo semestre 

 
A primeira turma de doutorado em Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 
deve ofertar dez vagas e tem previsão de início no segundo semestre de 2019. A previsão foi possível 
devido à aprovação do projeto pedagógico pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) nos últimos dias.  
 
Até o momento, no Norte do Brasil, o doutorado é ofertado apenas no Pará. Com a aprovação da UFAM, 
o curso será a segunda ofertada na região, por meio Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Elétrica da Faculdade de Tecnologia (PPGEE-FT). A equipe é formada por doze docentes: dez 
integrantes do quadro permanente, além de colaborador e visitante do programa de mestrado. 
 
Para implementar o doutorado em Engenharia Elétrica, foi necessário ofertar o mestrado UFAM, 
iniciado em 2005. Segundo a instituição, a partir de 2013 houve o esforço para aumentar a pontuação do 
mestrado e, em seguida, o encaminhamento do projeto pedagógico de doutorado à Capes. 
 
 
Pós-graduação com bolsa de estudo 
 
Os graduados na área podem estudar com a bolsa de estudo do Educa Mais Brasil, que oferta até 50% 
de desconto na mensalidade. Os cursos são lato sensu, nas formas de especialização e Master of 
Business Administration (MBA). 
 
Durante os cursos, os engenheiros elétricos podem optar por formações mais enfáticas em automação, 
construção civil, eletroeletrônica, nanotecnologia, hardwares e softwares, entre outras. 
Fonte: Tunísia Cores | E+B Educação 
 
 

http://www.educamaisbrasil.com.br/cursos-e-faculdades/engenharia-eletrica
https://www.educamaisbrasil.com.br/curso/engenharia-eletrica-sistemas-de-potencias-eou-instalacoes
https://www.educamaisbrasil.com.br/curso/engenharia-eletrica-sistemas-de-potencias-eou-instalacoes
http://www.educamaisbrasil.com.br/ufam
https://www.educamaisbrasil.com.br/cursos-e-faculdades/engenharia-eletrica/salario-de-engenheiro-eletrico-carreira
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Jovem artista plástica do AM é convidada para expor obra em circuito de Curitiba 
Ana Paula Vieira foi selecionada por sua obra mais recente: “Por Dentro de Mim” 
Por G1 AM 

05/01/2019 14h44  Atualizado há um dia 
 

Ana Paula é finalista da Ufam e faz primeira exposição fora do 
Amazonas — Foto: Divulgação 

Artista visual e finalista do curso na Universidade Federal do 
Amazonas (UFAM), Ana Paula Vieira foi convidada para 
apresentar sua obra “Por Dentro de Mim” no Circuito de Arte 
Contemporânea de Curitiba (CACC) de 2019. O evento 
acontece no Museu Municipal de Arte de Curitiba (MuMA), 
entre os dias 26 de janeiro e 6 de março. 
“Essa aprovação, para mim, é muito importante. É a minha 
primeira exposição fora da cidade. Me sinto grata. Mostrar um 
dos meus projetos de instalação artística em nível nacional 

como nesse circuito, principalmente em início de carreira, simboliza que a classe artística do Amazonas 
ainda tem muito o que apresentar, inclusive por ter sido aprovada ainda em condição de universitária. 
Normalmente não possuímos muito espaço dentro de Manaus. É realmente uma chance incrível de 
valorização do trabalho que quero construir como artista”, disse Ana. 
O CACC, através de iniciativa civil e de captação autofinanciada, promove, de forma independente, a 
revelação de artistas. Para a edição deste ano, foram centenas de inscritos pelo país. Ana é a única 
amazonense em meio a artistas do Paraná, além de Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Bahia 
A Obra 
A instalação artística “Por Dentro de Mim” consiste na ideia de adentrar a obra de Ana Paula através de 
sua pintura, aproximando-o da imaginação do processo criativo, mas não descrevendo o processo em si 

- e, sim, colocando o apreciador no imaginário do mesmo. 
 

Obra 'Parte de Mim' será exposta em Curitiba a partir do dia 
26 de janeiro — Foto: Divulgação 

“Acredito em relações. Hoje em dia não podemos ignorar o 
poder da arte sob as pessoas. Como a arte consegue, 
conforme sua evolução, comover as pessoas. Como ela 
consegue conectar-se e fortalecer esta relação arte-público, e, 



 
melhor: como as pessoas se comportam diante dela. E é com este objetivo que sigo com a instalação. 
Desejo que o público se permita quebrar os ‘padrões’ da exposição artística e adentre na obra tocando-
a, sentindo-a, cheirando-a, beijando-a como se fosse dela, como se eles fossem autores daquela obra 
de arte, como se fizessem parte da obra. Conectar o público ao imaginário é uma das tarefas da arte 
contemporânea e eu, como suporte atuante nesta conexão, me sinto na responsabilidade de trazer esta 
sensação”. 
"Conectar o público ao imaginário é uma das tarefas da arte contemporânea e eu, como suporte 
atuante nesta conexão, me sinto na responsabilidade de trazer esta sensação” 
A instalação se concreta em uma pintura fragmentada em tiras e mensagens direcionando ao imaginário 
em um quadrado aberto. Primeiramente composta por esta pintura abstrata de 2 metros de comprimento, 
a construção tem como primeira camada um fundo azul escuro, em seguida uma mistura de cores 
(amarelo claro, ocre, marrom van gogh, amarelo escuro, e entre as outros tons terrosos), que são 
aplicadas de forma “mãos livres” sob a camada azul. 
Em terceira camada será aplicada uma nova camada criando formas “espatuladas”. As linhas da pintura 
são feita de forma dinâmica e livre, deixando a poética usufruir das mãos de Ana Paula até a finalização 
dos cortes em tiras verticais para a montagem da instalação. 
O Imaginário de Ana 
“A escolha da modalidade pintura é com o intuito de trazer a ideia do bidimensional e se mesclar com o 
tridimensional, fermentando a ideia de adentrar, através das tiras, na pintura de sua certa forma”, 
comenta a amazonense. 
A pintura fragmentada estará suspensa por uma estrutura de ferro desmontável formando um retângulo 
de comprimento sugerido de 2,5 metros de altura e 2,0 metros de largura. Cada tira estará segura por 
anéis fixados no tecido de tela e pendurados na estrutura. As mensagens direcionadas estarão também 
penduradas por anéis na parte superior da estrutura para o lado de fora do retângulo facilitando a leitura 
dos participantes. 
“É então que o público irá interagir com a instalação. Cortejando a obra através do seu toque, inalando 
seu cheiro e tornando-se cada vez mais próximo a obra, como objetivo singular, público e obra se 
tornarão um. Meu objetivo também, com a instalação artística, é que o apreciador/participante se sinta 
dentro da pintura, literalmente se sinta o núcleo da célula, o ponto central, o público se sinta elemento 
essencial, indispensável para a pintura. Eu quero que eles sintam o que eu sinto quando estou em 
processo; pretendo que cada participante entre em transe extra-espacial ao se conectar à instalação”, 
disse a artista. 
Sobre a Artista 
Ana Paula Vieira de Abreu, nascida em Manaus, é estudante do curso de licenciatura em Artes Visuais 
pela Faculdade de Artes da UFAM, iniciou seus trabalhos com pintura em 2015 e possui trabalhos como 
uma série com três fotografias Libertação (2016); Nadar (2017); Música Representada (2018). Possui 
também como característica em seus trabalhos a pintura abstrata para a representação da sensibilidade 
na arte, além de mesclar com outras linguagens artísticas como a música e a dança. 

https://vieiraapaulass.wixsite.com/portfolioart
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