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Ufam abre seleção para contratar 17 professores substitutos 

Da Redação 
MANAUS – A Ufam (Universidade Federal do Amazonas) abriu edital de Processo Seletivo Simplificado 
para a contratação, em caráter temporário, de 17 professores substitutos para atender unidades 
acadêmicas da capital e do interior. 
 
Unidades atendidas 
Na capital, a Faculdade de Letras (FLET), a Faculdade de Medicina (FM), a Faculdade de Tecnologia 
(FT) e o Instituto de Ciências Biológicas (ICB) são as unidades acadêmicas contempladas pelo processo 
seletivo. 

Fora da sede, o Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia de Itacoatiara (ICET) e o Instituto 
de Educação, Agricultura e Ambiente de Humaitá (IEAA) são as unidades contempladas pelo edital. 

Inscrições 
As inscrições para o processo seletivo devem ser realizadas somente pela internet no endereço 
eletrônico da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (Progesp), no campo “Desenvolvimento de Pessoas”, 
“Concursos e Seleções”, “Processos Seletivos”, em área destinada a este edital. 
O valor da inscrição no processo seletivo simplificado varia de R$ 90,00 a R$ 180,00, de acordo com a 
titulação exigida para a área de conhecimento a que o candidato pretende concorrer e a respectiva carga 
horária de trabalho. 

A previsão é que a aplicação da prova didática seja realizada no próximo dia 17 de maio, podendo esta 
data ser alterada no interesse da Unidade. Para mais informações, acesse o Edital completo. 
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Alunos da Ufam protestam contra corte de verba para cursos de Filosofia e Sociologia 
 
Ato com apoio de professores e estudantes de outras universidades foi planejado após declarações do 
presidente Jair Bolsonaro 
 

 
 

Estudantes e professores dos cursos de Ciências Humanas da Universidade Federal do Amazonas 

(Ufam) se reuniram, na tarde desta segunda-feira (29), para protestar contra o corte de verba para os 

cursos de Filosofia e Sociologia, anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro, na semana passada. 

“O que estamos fazendo aqui é alertando as autoridades para que elas repensem o que estão fazendo”, 

afirmou o coordenador do curso de Filosofia, Nelson Noronha. 

Concentrados no hall da universidade, eles discutiram os prejuízos que a extinção dos cursos traria, 

como a formação do pensamento crítico e a compreensão do mundo. Além dos cursos de licenciatura 

em Filosofia e bacharelado em Sociologia, as disciplinas estão na grade curricular do Ensino Médio e de 

cursos do Ensino Superior. 

O ato foi organizado por movimentos estudantis e teve apoio de professores e alunos de outras 

universidades. O movimento que, por ora, está ocupando a Ufam pode tomar as ruas. 
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"A gente acha que isso pode ser um ataque a um conjunto de disciplinas que produzem conhecimento 

dentro do espaço acadêmico. O objetivo do presidente é criar uma massa de pessoas não pensantes, 

que não queiram problematizar a sociedade que a gente vive. Dependendo da postura que o presidente 

tiver, a gente vai ter que tomar umas posições mais radicalizadas, como fazer manifestações de ruas, 

que tem um enfrentamento maior”, avalia Christopher Rocha, estudante do 9º período de História e 

membro da União Nacional dos Estudantes (UNE). 

O coordenador do curso de Filosofia diz que as próximas gerações podem ficar sem professores de 

Filosofia e Sociologia e que isso seria um grande estrago. 

“A filosofia já está presente desde a educação infantil. Quando um pedagogo está com as crianças, ele 

está ensinando valores, o que é certo, o que é errado. Isso é filosofia. As pessoas não precisam apenas 

saber calcular, precisam ter o espírito crítico, a capacidade de discernimento, a capacidade de reflexão”, 

defende Noronha. 

Declaração 

Na última sexta-feira (26), o presidente twittou que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, estuda 

“descentralizar” investimento no ensino das duas áreas para “focar em áreas que gerem retorno imediato 

ao contribuinte como: veterinária, engenharia e medicina”. 

"A função do governo é respeitar o dinheiro do contribuinte, ensinando para os jovens a leitura, escrita e 

a fazer conta e depois um ofício que gere renda para a pessoa e bem-estar para a família, que melhore a 

sociedade em sua volta", afirmou. 

OPINIÃO 

Ana Letícia dos Santos, aluna do 5º período de Ciências Sociais 

"Isso é um reflexo do tipo de sociedade que ele propõe, da sociedade sistemática que o governo dele, no 

geral, defende. Extinguir o direcionamento para os cursos de Filosofia, que as Ciências Sociais tem 

como base, que tem Antropologia, Sociologia e Ciências Políticas, é extinguir uma sociedade pensante. 

Ele quer construir uma sociedade sistemática, de pessoas que não pensam, que não criticam e que não 

chegam a um senso de contraponto a esse tipo de governo. Não é só dificultar o pensamento crítico, 

mas o conhecimento social, porque a Filosofia e a Sociologia não são só matérias que estimulam isso, 

mas para viver nossa vida como cidadãos. Extinguir isso é extinguir todo e qualquer pensamento 

científico. A filosofia é mãe de todas as ciências." 

  



 
 

Periódico: Fato Amazônico 
Data: 30/04/2019 

Publicação: 29 /04/2019 

Referência da Matéria: Belarmino Lins destaca concessão da Medalha Ruy Araújo ao 
médico Rubem Alves Júnior  

x Com foto  Sem foto 
 

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo: 

https://www.fatoamazonico.com/belarmino-lins-

destaca-concessao-da-medalha-ruy-araujo-ao-

medico-rubem-alves-junior/ 

X Positivo X Espontânea x Matéria  Nota    

 Negativo  Provocada  Artigo  Classificados 

 
 

Neutro    Outro     

 

Belarmino Lins destaca concessão da Medalha Ruy Araujo ao médico Rubem Alves Júnior 

 

 
 

Atendendo a propositura do deputado estadual Belarmino Lins (PP), a Assembleia Legislativa do 

Amazonas (Aleam) distinguiu, com a Medalha Ruy Araújo, o médico, professor e ex-superintendente do 

Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), Rubem Alves da Silva Júnior. O evento ocorreu na tarde 

da última quinta-feira (25) em Sessão Especial realizada no Plenário Ruy Araujo com a presença de 

vários parlamentares e autoridades, dentre as quais o desembargador Yedo Simões, presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJ-AM), e a doutora Ângela Loureiro, representando o 

prefeito de Manaus, Arthur Neto. 

“Tudo o que tem valor, não tem preço e tudo que tem preço, não tem valor. No caso do médico Rubem 

Júnior, os valores preponderam, fazendo justiça ao seu talento e à sua trajetória de raro brilho a serviço 

da Medicina”, disse Belarmino em discurso proferido da tribuna da Aleam, saudando o homenageado. 

“Detentor de um currículo invejável, o doutor Rubem ajudou a mudar para melhor a qualidade dos 

serviços prestados à população pelo Hospital Universitário Getúlio Vargas”, frisou o parlamentar. 

https://www.fatoamazonico.com/belarmino-lins-destaca-concessao-da-medalha-ruy-araujo-ao-medico-rubem-alves-junior/
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Outro deputado, Wilker Barreto (PHS), discursando em nome do Parlamento Estadual, disse acerca do 

homenageado: “O médico Rubem Júnior não é simplesmente um excelente profissional, mas um grande 

ser humano, mais do que reconhecido por sua capacidade”. Além dele, os deputados Roberto Cidade 

(PV), Adjuto Afonso (PDT), Dermilson Chagas (PP), Carlinhos Bessa (PV) e Therezinha Ruiz (PSDB) 

também destacaram a figura do médico. 

Representando a Fundação Cecon no evento, o médico urologista George Lins também enfatizou o 

talento e a trajetória de Rubem Júnior no exercício da Medicina no Amazonas: “Certamente, um 

profissional dos mais laureados por sua capacidade e por sua dedicação à causa da Medicina em nosso 

Estado”. 

O doutor Rubem Júnior agradeceu as manifestações elogiosas da tribuna da Aleam, onde discursou 

ostentando a Medalha Ruy Araujo ao peito: “Sou imensamente grato por essa Medalha que muito me 

honra, eu que nunca imaginei um dia ser superintendente do HUGV. Agradeço principalmente a Deus 

que nos abençoou na compreensão da maravilhosa máquina que é o ser humano, eu que sou um 

homem de ciência e de religião”. 

Trajetória 

Formado em Medicina pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), com especialização em gestão 

hospitalar pelo Hospital Sírio Libanês e mestrado em cirurgia abdominal pela Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, Rubem Júnior exerceu diversos cargos no HUGV; dentre eles, a supervisão do Programa 

de Residência em Cirurgia Médica, por três períodos, e do Programa de Cirurgia do aparelho digestivo, 

de 2005 a 2010, programa do qual foi um dos fundadores.   

Foi ainda vice-diretor do hospital e, após o contrato com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(Ebserh), em 2014, passou a ser o primeiro superintendente do hospital, indicado pela reitoria da Ufam.  

Na Faculdade de Medicina, atuou também como Professor Colaborador de Clínica Cirúrgica na 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas, ministrando aulas teóricas e práticas na 

Graduação e Internato.  
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Pesquisa avalia baixos níveis de antibióticos no sangue de pacientes sob tratamento da 

tuberculose em Manaus 

 

Dependendo do alcance da concentração medicamentosa na corrente sanguínea de pessoas com 

tuberculose, ela pode evoluir para a cura ou para uma resistência, e consequentemente, falha 

terapêutica. Diante disso, uma pesquisa científica apoiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Amazonas (Fapeam) buscou responder quais fatores estão relacionados aos diferentes níveis 

de medicamentos antituberculose encontrados no sangue dos pacientes atendidos na Policlínica 

Cardoso Fontes, unidade de referência no diagnóstico e tratamento da doença em Manaus. 

Conforme o coordenador do projeto, Igor Magalhães, conhecer os fatores que afetam as concentrações 

de medicamentos na corrente sanguínea dos pacientes de tuberculose pode permitir estabelecer 

estratégias junto às unidades de saúde para individualizar a posologia e adequá-la às necessidades de 

cada indivíduo. O Amazonas é o estado com a maior taxa de incidência da doença no Brasil, com 72,4 

casos por 100 mil habitantes. 

Segundo o pesquisador, no estudo foram abordados somente pacientes com tuberculose pulmonar 

considerados casos novos, ou seja, pacientes que nunca haviam tratado a doença. 
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O estudo foi desenvolvido na Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF), no Hospital Universitário 

Getúlio Vargas (HUGV), unidades pertencentes à Universidade Federal do Amazonas (Ufam), em 

parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), por meio do Programa de Pesquisa para 

o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS), chamada pública Nº 001/2013.  

Enfermidade e tratamento – Igor Magalhães explica que a tuberculose é uma doença infectocontagiosa 

causada principalmente pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, sendo o pulmão o principal alvo da 

ação desse microrganismo. O quadro clínico clássico da tuberculose pulmonar inclui tosse persistente, 

com ou sem secreção, cansaço excessivo, falta de ar, febre baixa, mais comum à tarde, sudorese 

noturna, falta de apetite e perda de peso. 

O pesquisador explica que, no Brasil, o tratamento padrão para a tuberculose é medicamentoso, 

padronizado pelo Ministério da Saúde, e utiliza a combinação de quatro antibióticos: a isoniazida, a 

rifampicina, a pirazinamida e o etambutol, em uma terapia com duração de, no mínimo, seis meses. 

Segundo Magalhães, apesar da grande eficácia do esquema terapêutico, determinados pacientes não 

respondem adequadamente e ocorre o desenvolvimento de linhagens de micro-organismos resistentes 

aos fármacos utilizados para combater a infecção pulmonar. 

Durante o estudo foi observado que, após a ingestão de um comprimido do mesmo medicamento, de 

mesmo lote, dois pacientes podem apresentar diferentes concentrações do fármaco no sangue, o que 

compromete a eficiência da terapia. 

“Neste contexto, diversos pesquisadores têm buscado entender os determinantes das baixas 

concentrações dos fármacos antituberculose, mesmo em pacientes submetidos ao tratamento 

supervisionado”, explicou. 

Identificar o efeito das concentrações medicamentosas na corrente sanguínea pode ajudar a 

individualizar a posologia para adequá-la às necessidades de cada paciente. 

Controle terapêutico – Com o intuito de contribuir para o correto entendimento das possíveis falhas 

terapêuticas verificadas na região Amazônica, foram realizadas análises bioquímicas, moleculares e as 

concentrações dos remédios antituberculose encontradas nas amostras biológicas (sangue) de 222 

pacientes, com idades entre 18 e 87 anos, diagnosticados com tuberculose pulmonar. 

Para o estudo foi relacionada uma série de fatores: genéticos, sociodemográficos, clínico-laboratoriais, 

sexo, idade, escolaridade, ocupação, pacientes com doenças crônicas e comorbidades (diabetes e 

pacientes que relataram o uso de álcool e tabaco durante o tratamento). 



 

“Estudos recentes sugerem que há diferenças entre as concentrações de medicamentos alcançadas no 

sangue devido a diversas razões, incluindo a constituição genética de cada paciente”, assinala o 

coordenador. 

De acordo com ele, cada indivíduo absorve, metaboliza e elimina medicamentos em taxas diferentes que 

variam em função de idade, estado geral de saúde, e interferência de outros medicamentos que estejam 

utilizando. 

A diabetes, por exemplo, ocasiona uma série de alterações no funcionamento do organismo no trato 

gastrointestinal, e também pode influenciar na absorção dos medicamentos antituberculose. No caso de 

absorção reduzida, a concentração do fármaco que alcança no sangue provavelmente será menor. 

Para o pesquisador, é importante conhecer melhor o que pode estar influenciando nessas concentrações 

de medicamentos no sangue desses pacientes. Dependendo do resultado, será possível estabelecer 

estratégias junto com as unidades de saúde para fazer ou não ajustes de doses dos antibióticos. 

Resultados – O estudo apontou baixas concentrações dos fármacos antituberculose no sangue dos 

pacientes. Segundo Magalhães, o resultado é mais expressivo para os medicamentos isoniazida e 

rifampicina – aproximadamente 60% dos pacientes apresentaram níveis considerados reduzidos dos 

medicamentos. 

Dentre as variáveis empregadas no estudo para explicar os resultados, houve significância estatística 

entre o uso de álcool (etilistas) e metabolizadores rápidos da enzima N-acetiltransferase 2 (NAT-2), e 

concentrações reduzidas de isoniazida. 

O estudou mostrou a alta prevalência de indivíduos que fazem uso de álcool, mesmo sob tratamento 

para tuberculose. Dentre eles, boa parcela apresentou baixos níveis de isoniazida, um dos principais 

fármacos elencados para o tratamento da doença. O dado alerta para a necessidade de orientação 

correta e acompanhamento terapêutico adequado para esses pacientes. 

As baixas concentrações dos fármacos de primeira linha também foram relatadas em outros estudos 

realizados no mundo, por exemplo na Holanda, Turquia, Indonésia e África do Sul. Elas podem sugerir a 

necessidade de reavaliação da faixa terapêutica tida como referência na literatura. 

No entanto, estudos adicionais devem ser realizados para avaliar o impacto da farmacogenética nestes 

resultados, bem como investigar a influência das baixas concentrações no desfecho do tratamento.  

Casos no Amazonas – O Amazonas possui a maior taxa de incidência de tuberculose no Brasil, com 

72,4 casos por 100 mil habitantes. Segundo o parâmetro do Ministério da Saúde, os números registrados 

são considerados altos. A taxa de incidência mede o risco de adoecimento na população, o que significa 



 

que o Amazonas é considerado o estado com maior risco de adoecimento por tuberculose no país e com 

a terceira maior taxa de mortalidade. 

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), o Estado registrou, em 2017, 

3.060 novos casos de tuberculose. Em 2018, foram 3.163 casos registrados no Amazonas. Em 2019, até 

o momento foram registrados 563 casos novos. 
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Curso 

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam), por meio do Departamento de Políticas Afirmativas da Pró-
Reitoria do Ensino de Graduação (DPA-Proeg) realiza o curso ‘Relações Raciais no Brasil Contemporâneo – 
Desafios apresentados às Instituições de Ensino Superior pelas Políticas de Ações Afirmativas’, nos dias 2 e 
3 de maio no auditório da Faculdade de Direito (FD), setor Norte do Campus Sede. 
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