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Ufam e Ifam têm 258 funções extintas, após decreto presidencial 
Tabela com o detalhamento dos cargos cortados após o decreto presidencial 9.725/2019, de 13 de março, foi 
divulgada nesta quarta-feira (3), pelo Sindicato Nacional dos Docentes (Andes-SN) 
Beatriz Gomes / redacao@diarioam.com.br 
Publicado em 5 de abril de 2019 às 06:00 

Manaus – Aproximadamente 260 cargos e funções da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) foram extintos após o decreto 
presidencial 9.725/2019, de 13 de março. A medida atingiu mais de 13 mil funções comissionadas e 
gratificadas de entidades de ensino superior do País. O detalhamento só foi obtido após requerimento de 
informação ao Ministério da Economia pela bancada do Psol no Congresso Nacional e divulgado, na 

quarta-feira (3), pelo Sindicato Nacional do Docentes 
das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN). 
 
As vagas são estabelecidas por lei e um adicional é 
pago pelo cargo (Foto: Sandro Pereira/ Arquivo DA) 
De acordo com o presidente da Associação dos 
Docentes da Ufam (Adua), Marcelo Vallina, os cortes 
abrangem atividades como coordenador de cursos até 
diretores. “As atividades continuam a existir, mas (o 
governo federal) não quer pagar mais por elas e 
metade da carga horária é destinada para servir a 
essas funções”, afirmou. 
As vagas são estabelecidas por lei e um adicional é 
pago a servidores públicos enquanto exercem a função 
extra como cargo de reitoria, chefia de departamento, 

de seção ou direção. 
Vallina explicou que o coordenador, por exemplo, organiza a atividade pedagógica do curso, administra, faz 
a distribuição de disciplinas, participa do conselho deliberativo e ganha em torno de R$ 800, além do 
salário, para a atividade extra. 
Segundo o Sindicato Nacional, serão extintas funções, exercidas por técnicos administrativos, 
fundamentais para o funcionamento das instituições. “O decreto promove toda uma desestruturação da 
‘espinha dorsal’ das universidades. São funções que mantêm a estrutura em funcionamento como chefe de 
protocolo, chefia administrativo, chefia de departamento de pessoal. São áreas que dão a base para o 
trabalho docente”, explicou o secretário geral do Andes-SN, Eblin Farage, ressaltando que por serem 
essenciais, esses serviços não têm como parar de funcionar. 
A Ufam teve 172 funções gratificadas (FGs) extintas, dos níveis quatro ao nove. O Ifam aparece com perda 
de 86 funções, sendo 62 vagas de nível quatro e 24 de nível cinco. 
Para o professor do Ifam campus Manaus Zona Leste, Eurico Souza, o decreto presidencial cria um clima 
de incerteza que afeta, inclusive, a abertura de novos campi no interior do Estado, que obteve em 2018 
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autorização para implantação do Campus Avançado de Iranduba e de Boca do Acre. “Quando é criado um 
campus desse é disponibilizado FC3 e FC4, que é diretor-geral e diretor administrativo/de planejamento, 
mas até o momento essas funções não foram disponibilizadas”, disse.  
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Ufam e Sepror firmam parceria para a pecuária bubalina 
De acordo com dados da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), o 
Estado é o segundo maior produtor de búfalos da Região Norte 
Da Redação / redacao@diarioam.com.br 
Publicado em 7 de abril de 2019 às 16:19 
Manaus – Com o objetivo de desenvolver a pecuária de búfalos no Amazonas e promover o melhoramento 
genético do rebanho, a Secretaria de Estado da Produção Rural e Sustentabilidade (Sepror), a Universidade 
Federal do Amazonas (Ufam) e a Embrapa Amazônia Oriental, do Pará, iniciaram parceria para que o 
Amazonas faça parte do Programa de Melhoramento Genético em Bubalinos (Promebul), da Associação 
Brasileira de Criadores de Búfalos (ABCB). 

 

O Estado é o segundo maior produtor de búfalos da 
Região Norte (Foto: Djalma Jr/Sepror) 
De acordo com dados da Agência de Defesa 
Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas 
(Adaf), o Estado é o segundo maior produtor de 
búfalos da Região Norte, com 90.480 cabeças e quase 
1 mil produtores. O secretário da Sepror, Petrucio 
Magalhães Júnior, destacou a importância da 
integração de todos para desenvolvimento da 
bubalinocultura, que hoje gera emprego e renda para 
800 famílias no Amazonas. 
“Vamos retomar um caminho de crescimento para esta 

cultura. Hoje é possível criar búfalos em confinamento e trabalhar a genética, aumentando a qualidade e a 
produtividade por animal,” afirmou Petrucio. 
O programa é desenvolvido nacionalmente pela ACBC, e na região norte é coordenado pelo pesquisador 
Ribamar Marques, da Embrapa Amazônia Oriental, no Pará, que fez uma parceria com a Ufam, por meio 
do professor Fábio Jacob, enviando 20 búfalos geneticamente melhorados para o Amazonas.  
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Cine Tarumã comemora 50 anos do curso de jornalismo da UFAM 
Foto: Divulgação 

 

O curso de jornalismo da UFAM foi fundado há         
50 anos. De lá para cá, muitos jornalistas        
consagrados já passaram pelas portas do curso       
pioneiro na área de comunicação na amazônia.       
Para celebrar esta história, o Cine Vídeo       
Tarumã irá exibir nos próximos dias 08, 10 e         
12, três filmes que falam um pouco sobre a         
profissão no cinema. As sessões são gratuitas       
e ocorrem no auditório Rio Negro, localizado no        
hall do IFCHS, no setor norte da universidade. 

Na segunda-feira, 08, será exibido o documentário “Voyeur”, baseado no livro de mesmo nome do               
jornalista Gay Talese. Importante nome para o jornalismo literário, Talese criou sua fama fazendo perfis               
emblemáticos sobre personalidades norte-americanas e também por sua dedicação à pesquisa de suas             
reportagens. O filme conta a história de Gerald Foos, dono de um motel que espiava seus hóspedes                 
através de um esquema de espelhos montado no sótão do local. 

Na quarta-feira, 10, será exibido “Uma Guerra Pessoal”, cinebiografia sobre a vida e obra de Marie                
Colvin. Ela morreu em 2012 após denunciar crimes de guerra cometidos pelo exército Sírio na guerra                
civil que assola o país árabe até hoje. Ela ficou bastante conhecida por sua narrativa focada nas pessoas                  
mais vulneráveis nestes conflitos, apresentando ao público de fora os horrores que ocorriam com eles. 

Na sexta-feira, 12, será exibido “Mil Vezes Boa Noite”, filme do norueguês Erik Poppe. Com Juliette                
Binoche no elenco, a história conta o dilema da fotógrafa de guerra Rebeca. Ela tem que escolher entre                  
o amor por sua família e o amor por seu trabalho. Além disso, o filme busca questionar o papel da mídia                     
na cobertura de tragédias e conflitos, apresentando uma crítica a busca por sofrimento como produto. 
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Criação da Universidade Federal do Norte do Tocantins pode estar ameaçada 
O presidente Jair Bolsonaro retirou do Congresso projetos de criação de universidades no AM. 
Por Redação  2.294  
05/04/2019 11h11 - Atualizado há 2 dias 

A criação da Universidade Federal do Norte do Tocantins         
(UFNT) pode estar ameaçada pelo governo do presidente        
Jair Bolsonaro (PSL). A proposta já foi aprovada na         
Câmara dos Deputados e encaminhada para análise no        
Senado Federal. 
O temor é que a UFNT tenha o mesmo destino das duas            
novas universidades federais que seriam criadas no       
Estado do Amazonas. O presidente Bolsonaro retirou o        
projeto de tramitação no Congresso Nacional sem       
apresentar justificativas.  
As instituições ficariam no interior do Amazonas: a        
Universidade Federal do Médio e Baixo Amazonas       

(Ufembam) e a Universidade Federal do Médio e Alto Solimões (Ufemas). Além delas, Bolsonaro              
também retirou três projetos de criação de institutos federais em São Paulo e Bahia. 
O Projeto de Lei que tratava dessas criações foi assinado pelo ex-presidente Michel Temer (MDB) no fim                 
do ano passado. 
À Revista Fórum, o deputado federal José Ricardo (PT-MA) falou sobre a retirada dos projetos feita por                 
Bolsonaro e classificou a medida como ‘retrocesso’. 
“O governo atual não tem interesse em fortalecer o ensino superior. Vi isso na audiência com ministro da                  
Educação [Ricardo Vélez Rodríguez]. Indaguei a ele, que, secamente, falou que não é prioridade e não                
tem recursos”, contou o parlamentar. 
A proposta é que a Universidade Federal do Norte do Tocantins assuma a estrutura da Universidade                
Federal do Tocantins (UFT) em Araguaína e Tocantinópolis, e abra extensões em Xambioá, Colinas do               
Tocantins, Filadélfia e Guaraí.  
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Fotógrafo produz ensaio com cliente dentro de transporte público em Manaus 
O ensaio foi produzido em março deste ano na garagem/terminal da Ufam, dentro dos ônibus das linhas                 
616, 125 e integração. Material repercutiu nas redes sociais 

(Fotos: Evandro Fernandes) 
Amanda Guimarães 
Manaus (AM) 
O fotógrafo Evandro Fernandes, de 22 anos, produziu uma sessão          
fotográfica para lá de inusitada em Manaus. O rapaz desenvolveu          
em março deste ano um ensaio na garagem/terminal da         
Universidade Federal do Amazonas (Ufam), dentro dos ônibus das         
linhas 616, 125 e integração. Na última semana, o material          
repercutiu de forma positiva nas redes sociais. 
O profissional conta que se inspirou em fotos dentro do metrô de            
São Paulo para fazer os registros nos ônibus de Manaus. Uma           
amiga do fotógrafo aceitou o desafio para participar das fotos. Ela           
até teve o mesmo pensamento que ele em produzir o material           
dentro do transporte público da capital. 
"No ensaio dentro do ônibus, somente a Gabryelle participou. Ela já           
trabalhou como modelo para mim, uma vez, mas desta vez ela           
voltou como cliente. Eu já estava com essa idéia na cabeça antes.            
Sempre vejo fotos em metrô em São Paulo e pensei em por que não              
fazer um ensaio em um ônibus. Um tempo depois, a Gabryelle           
apareceu com a mesma idéia. Até falei para ela que estava lendo a             
minha mente", disse o profissional. 
Animado com o resultado das fotos, Evandro lembra que não pediu           
autorização das empresas responsáveis pelos veículos. No entanto,        

ele contou com motoristas gentis que liberaram a entrada da equipe no transporte. "Não entramos em                
contato. A gente foi até a Ufam e pedimos permissão dos motoristas para usar uns cinco minutos alguns                  
ônibus estacionados. Eles foram todos gentis com a gente e até acharam graça pelo ensaio. Sempre é bom                  
ter gente assim, não sabem o quanto melhora o nosso dia a dia", destacou Evandro. 
A escolha das linhas de ônibus que foram feitas as fotos se deu pelo significado que representa na vida da                    
modelo. "Usamos os ônibus 616 e o 125, pois eles têm um significado na vida da minha cliente. Ela está se                     
formando agora e, durante quatro anos seguidos, ela utilizou desses ônibus para ir e voltar da faculdade",                 
contou o fotógrafo. 
Evandro comenta que gosta de mostrar o cotidiano por meio da arte, o que ele conseguiu realizar por meio                   
da sessão de fotos dentro dos transportes. "Nossa, gostei muito da repercussão. Estava com vontade de                
fazer essas fotos fazia tempo. Às vezes eu tenho umas idéias criativas e sempre quero colocá-las em                 
prática. As respostas estão sendo bem positivas. As pessoas parecem ter ficado surpreendidas com a idéia                
e isso era um dos meus objetivos", completou.  
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A UFAL entre as 50 Universidades Brasileiras 
Por Fábio Guedes Gomes 06/04/2019 às 18:02 
Fábio Guedes 
A última edição do Jornal da USP (Universidade        
de São Paulo) traz uma importante matéria sobre        
a importância das universidades públicas na      
produção do conhecimento e desenvolvimento     
científico no Brasil. Assinada por Herton Escobar,       
o texto traz muitas informações e um ranking das         
cinquenta instituições de ensino superior que      
mais produziram artigos científicos entre     
2014-2018, com base no banco de dados da        
Clarivate Analytics (InCites/Web of Science). 
O sistema universitário brasileiro é formado por       
2.448 instituições, sendo 2.152 privadas e 296       
públicas. Na rede pública temos 124 instituições       
estaduais, 109 federais e 63 municipais, que       
compreende universidades, institutos, centros etc. 

Nesse universo, entre as 50 instituições que mais produziram naquele período, encontram-se 36             
universidades federais, 7 Universidades Estaduais, 5 Institutos de pesquisa, 1 Universidade Privada e 1              
Instituto Federal. Portanto, o título da matéria “Fábricas de Conhecimento: o que são, como funcionam e                
para que servem as universidades públicas de pesquisa”, pois a maioria absoluta da produção científica               
se concentra nessas 50 instituições, com destaque para as públicas.          
(https://jornal.usp.br/ciencias/fabricas-de-conhecimento/) 
As três Universidades públicas estaduais de São Paulo lideram a produção com 47.346 artigos              
científicos produzidos pela USP, 18.523 pela Universidade Estadual de São Paulo (UNESP) e 15.539              
pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),              
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),              
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e Universidade Federal do Paraná (UFPR) vêm em              
seguida para, depois, aparecer a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), na nona             
colocação com 7.712 artigos produzidos e publicados. 
A novidade fica por conta da participação da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) entre as 50                
instituições que mais produziram no país, na posição 49ª, na frente da Universidade Federal do               
Amazonas (UFAM). Do Nordeste temos no ranking a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em              
13ª lugar, a Universidade Federal do Ceará (UFCE), em 18ª lugar, a Universidade Federal do Rio                
Grande do Norte (UFRN), em 21ª lugar, a Universidade Federal da Bahia (UFBA), em 22ª lugar, a                 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em 26ª lugar, e Universidade Federal Rural de Pernambuco              
(UFRPE), em 36ª lugar, a Universidade Federal de Sergipe (UFS), em 37ª lugar, a Universidade Federal                
do Piauí (UFPI), em 42ª lugar e a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), em 44ª lugar). 
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A produção da UFAL no período considerado foi de 1.449 artigos científicos. Podemos estimar que esse                
resultado já reflete o favorável ambiente para o desenvolvimento da ciência e pesquisas em Alagoas,               
especialmente pelo fomento concedido pelas agências como CAPES e CNPq. No entanto, é importante              
destacar o papel que a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (FAPEAL) exerceu entre                 
2015 e 2018, assegurando o lançamento crescente de editais públicos de apoio à várias modalidades de                
fomento à ciência, pesquisa e desenvolvimento tecnológico. 
Em levantamento recente, constatamos, com base no mesmo banco de dados da matéria do Jornal da                
USP, que a produção de artigos pelas instituições de ensino superior de Alagoas, em revistas cientificas                
qualificadas e indexadas, cresceu 75% entre 2014 e 2017, enquanto no período 2010 e 2014 foi apenas                 
de 32%. Portanto, nesse período, foram produzidos 1.436 artigos, enquanto entre 2015 e 2017 1.541. 
Nesse sentido, a produção científica da UFAL representa 79% do total de todas as instituições de ensino                 
superior de Alagoas. 
Assim, não é exagero imaginar que se nos próximos quatro anos a política de fomento à ciência e ao                   
desenvolvimento das pesquisas em Alagoas, com especial atenção ao nosso sistema de pós-graduação,             
continuar no mesmo ritmo empreendido no último quadriênio, através das políticas governamentais,            
principalmente executadas pela Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa (FAPEAL), juntamente com a             
disposição, capacidade e ousadia de nossa comunidade acadêmica, podemos dar um salto ainda maior              
e, por consequência, a UFAL subir nesse ranking nacional. 
Os riscos ficam por conta dos fortes cortes nos orçamentos do MCTIC e MEC, que atingem diretamente                 
o CNPq, CAPES e Finep, com ameaças reais para o colapso do sistema de produção científica e de                  
pesquisa brasileiro. 
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Em manhã chuvosa, eleitores de Caapiranga vão às urnas escolher prefeito 'tampão' 
Antônio Queiroz (Pros) e Francisco Braz (DEM) disputam a preferência dos cerca de 8500 eleitores do                
município; vitorioso fica no mandato até o fim do próximo ano 
07/04/2019 às 10:53 - Atualizado em 07/04/2019 às 10:55 

(Fotos: Márcio Silva) 
Nícolas Daniel Marreco 
Caapiranga (AM) 
Em manhã cinzenta de chuva, mais de 8.500 eleitores         
acordaram cedo para decidir o próximo prefeito       
suplementar do município de Caapiranga - Antônio       
Queiroz (Pros) ou Francisco Braz (DEM) -, que vai         
governar por um ano e meio com mandato "tampão" até          
as eleições municipais de 2020. 
As filas começaram a se formar em torno das 6h30          
deste domingo (7), em meio a fugidinhas da chuva.         
Após os portões abrirem, com 45 minutos de votação,         
mais de 200 pessoas já haviam passado no maior         

colégio eleitoral de Caapiranga, a Escola Estadual Carmina de Castro. Na escola, devem votar cerca de                
2.500 eleitores.  
O aposentado por idade rural, Ancelmo Barbosa, 82, foi um dos primeiros a votar. Mesmo com a dificuldade                  
de locomoção, ele disse que um voto faz grande diferença na disputa eleitoral pelo poder e reiterou a                  
relevância do exercício do livre voto. 
"A gente dá um voto e já ajuda eles. Mesmo eles não ajudando ninguém e fazendo o que bem entendem,                    
essa é a obrigação do brasileiro, do cidadão", declarou.  
Um dos técnicos judiciários que atua na eleição, disse que está preocupado pela pouca quantidade de                
pessoas que apareceram nas primeiras horas do dia. "A chuva impediu muita gente de vir de manhã e                  
estou pensativo da maior parte ficar aglomerada à tarde", relatou ele, que não quis se identificar. Ao todo,                  
oito seções divididas por quase 300 eleitores para cada uma estão disponíveis no local. 
Para o estudante Rodrigo Guimarães, 19, o voto que ele irá dar será na esperança de um salto qualitativo                   
na carreira acadêmica dos cidadãos de Caapiranga, além de melhorias na mobilidade dos transportes              
fluviais. 
"Quase não se vê gente daqui indo para a UEA (Universidade Estadual do Amazonas) ou Ufam                
(Universidade Federal do Amazonas). Falta oportunidades de trabalho aqui, limitando os jovens da cidade.              
Espero que o candidato que escolhi dê continuidade na qualidade de vida daqui. Se não puder fazer isso                  
em Caapiranga, ao menos facilitar no transporte para Manaus", pediu. 

 
Investimentos na cultura, em destaque para a Festa do         
Cará, também foram citados por Guimarães. "O festival        
está meio largado", completou. Caapiranga exporta por       
semana em torno de 4.500 sacas de cará, segundo a          
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Prefeitura do município, e a agricultura familiar têm ganhado força nos últimos anos. 
A agricultora Ana Chely Nascimento, 53, chegou sexta-feira à tarde na sede do município para votar na                 
comunidade do Membeca, a 33 km da cidade. Mesmo com a chuva forte, ela não desanimou e sentou na                   
praça da Prefeitura, no centro da cidade, à espera do ônibus para a comunidade.  
"A gente têm esse sentimento de pertencimento; de apoiar o nosso povo. Mesmo morando em Manaus há                 
quatro anos, vim com a motivação certa de ajudar a votar por melhorias para a vida do produtor rural de                    
Caapiranga. Estou votando com essa confiança", afirmou ela, demonstrando orgulho. O ônibus para             
Membeca estava marcado para sair às 7h30, embora até às 9h ainda não tivesse chegado ao local. 
As eleições em todo o município estão marcadas para ocorrerem até às 17h, conforme o Tribunal Regional                 
Eleitoral (TRE-AM). A contagem dos votos pode ser acompanhada no site do Tribunal Superior Eleitoral               
(TSE) a partir das 18h, com resultado previsto para divulgação às 19h.  
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