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MEC bloqueia R$ 38 milhões da Ufam, e reitor teme que universidade 'não consiga pagar contas'
Reitor esteve no MEC, em Brasília, nesta segunda-feira (6) para se informar sobre medida.
Por G1 AM
06/05/2019 22h37

O Ministério da Educação bloqueou R$ 38 milhões da Universidade Federal do Amazonas (Ufam),
segundo informou a Rede Amazônica. Esse tipo de bloqueio atingiu instituições federais em todo o país.
O reitor da Ufam, Sylvio Puga, afirma que, se o recurso não for desbloqueado nos próximos meses, a
universidade não conseguirá pagar contas.
Nesta segunda-feira (6), Puga esteve em Brasília para uma reunião no MEC. "Nós estivemos
conversando na Secretaria de Educação Superior do MEC e nos informando sobre essa medida. Ela
representa um bloqueio e nós vamos apresentar um relatório orçamentário para que nós possamos
desbloquear pras atividades de custeio da universidade", disse.
O reitor diz que será feito um remanejamento para que o impacto seja o menor possível nas atividades.
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UFAM terá 2.719 vagas para o Sisu 2020 pelo Enem 2019

Rosangela Quinelato 6 de maio de 2019

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) oferece 1.894 vagas para as unidades acadêmicas da
capital; e 825 para as unidades acadêmicas do interior para ingresso em 2020, via Sisu, aos candidatos
que se submetem ao Enem, edição 2019.

UFAM Sisu 2020
As 2.719 vagas estão distribuídas em 111 cursos de graduação, conforme divisão abaixo:

-1.323 vagas ofertadas no Sisu – ampla concorrência
-0 vagas ofertadas no Sisu – ações afirmativas
-1.396 vagas ofertadas no Sisu – Lei nº 12.711/2012
No termo de adesão UFAM , estão especificados os cursos, vagas, modalidades de vagas, pesos das
notas do Enem e campi da Instituição, documentos para a matrículas; além dos cursos que não serão
oferecidos no Sisu.

Critérios de classificação do Sisu
Conforme edital da seleção, a classificação no processo seletivo do Sisu observará o disposto no art. 19
da Portaria Normativa MEC nº 21, de 2012, bem como a seguinte ordem de critérios:
I – maior nota na redação;
II – maior nota na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
III – maior nota na prova de Matemática e suas Tecnologias;
IV – maior nota na prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
V – maior nota na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias.
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Museu Amazônico recebe exposição sobre Rui Machado

Cultura 6 de maio de 2019 exposição Museu Amazônico Rui Machado

A partir da próxima quinta, 9/5, o público amazonense poderá conferir a exposição “Rui Machado: uma
trajetória de cores”. Com curadoria da equipe do Museu Amazônico da Universidade Federal do
Amazonas (Ufam), juntamente com o artista plástico Rui Machado, a exposição tem como objetivo
apresentar a trajetória de Rui através de recortes significativos de sua vida, que integram memórias
individuais e coletivas. A mostra ficará em cartaz no Museu Amazônico, localizado na Rua Ramos
Ferreira, 1036, Centro, e a entrada é gratuita.

A mostra traz ao público objetos pessoais como prêmios, medalhas, capas de CDs e calendários
assinados por Rui, além de pinturas icônicas de vários momentos de sua carreira. Parte do acervo
arqueológico e etnográfico indígena doado ao Museu Amazônico e bibliográfico, doado à Biblioteca
Setorial do Museu, também compõe a exposição.

Segundo o diretor do Museu, Dysson Teles, “a melhor e modesta forma de homenagear a trajetória
deste caboclo amazônico é a que o Museu presta neste momento. A exposição ‘Rui Machado: uma
trajetória de cores’ sintetiza visualmente as etapas de produção pelas quais passou o artista, sua
evolução e sua importância para a consagração da cultura amazônica”.

Vernissage
O pré-lançamento da exposição acontece na quarta, 8/5, às 19h, no Museu Amazônico, e contará com a
presença de convidados e representantes de instituições acadêmicas e culturais do Estado, além do
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reitor da Ufam, Sylvio Puga. Segundo o reitor, “Rui Machado é Amazonas. Rui Machado é Brasil. Rui
Machado é um patrimônio de nossa terra que orgulha a cada um de nós, que em sua rica obra se vê
retratado e acolhido”.

Rui Machado

Rui Machado é artista plástico e poeta. Nasceu em Manaus, em 1956, e sua relação com as artes
começou cedo, com diversas manifestações, desde desenho e escrita até esculturas. Sua primeira
exposição de artes plásticas foi em 1982, denominada “Travessia”, no hall do Teatro Amazonas, dentro
do Projeto Hahnemann. Já em 1984, lançou seu primeiro livro de poesias, intitulado “Anjos e Mistérios”.

Possui, até o momento, 24 prêmios e homenagens. Na seara musical, possui mais de 50 composições,
mas só recebeu seu primeiro prêmio em 2017, no 6º Festival Amazonas de Música, em primeiro lugar,
com a música “Remando Estrelas”, feita em parceria com Valdo Cavalcante.

Parte desses prêmios poderá ser vista na exposição, assim também como algumas de suas obras
etnográficas e arqueológicas doadas para o Museu Amazônico. Para as museólogas Lucimery Ribeiro e
Mayara Monteiro, “Rui, ao ceder itens de sua coleção particular ao Museu Amazônico, transforma-os em
acervo público. O ato de doação de objetos com significativo valor histórico, artístico e cultural, retoma
dois traços importantes na história dos museus: a mudança do acesso privado ao público, e o
entendimento da função social do museu”.

Doação de acervo bibliográfico

A relação de Rui Machado com a Biblioteca Setorial do Museu Amazônico (BSMA) é antiga. Ainda antes
de expor seu trabalho no Museu, foi frequentador da Biblioteca e a presenteou com inúmeras
publicações relevantes. Neste momento, o artista mostra mais uma vez sua generosidade e afeto pela
BSMA, ao doar seu acervo bibliográfico sobre a Amazônia para a mesma. São mais de 350 livros, que
assim como sua obra, possuem uma identidade predominantemente amazônica, dentre eles, estão
contidos obras preciosas que comporão a Série Coleção Especial. Para a bibliotecária Rosangela
Martins, responsável pela Biblioteca do Museu “esta doação será uma valiosa adição ao nosso acervo e
se multiplicará através das mentes daqueles que a consultarem”.

Vivências com o artista

No decorrer da exposição, acontecerão encontros e vivências com Rui Machado, como parte da
programação educativa do Museu. A atividade tem como intuito aproximar o artista do público, dentre
eles alunos da rede pública de ensino e universitários, a partir de um bate-papo sobre a exposição e
assuntos correlatos dentro do espaço expositivo.

Com informações de assessoria
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MEC bloqueia R$ 38 milhões da Ufam e ameaça iniciação científica
Medida vai afetar custeio da instituição como pagamento de água e luz e pode representar o fim do
tradicional PIBIC, de acordo com o reitor Sylvio Puga

ANTÔNIO PAULO 06/05/2019 ÀS 17:49

O Ministério da Educação bloqueou R$ R$ 38.048.452,00 do orçamento da Universidade Federal do
Amazonas (Ufam) e vai atingir principalmente as atividades de custeio da instituição de ensino como o
pagamento de água, luz, telefone, empresas e funcionários terceirizados. O valor representa os 30% no
corte de verbas de todas as universidades brasileiras em um total de R$ 7,4 bilhões.

Se até o final do primeiro semestre deste ano esses recursos não forem desbloqueados, o tradicional
Programa de Iniciação Científica (PIBIC), com a concessão de bolsas para os pesquisadores
universitários, por exemplo, deverá ser suspenso. O pagamento de professores e servidores da Ufam
não foi atingido pela medida. A informação foi repassada agora há pouco pelo reitor da Ufam, professor
Sylvio Puga, que esteve reunido esta tarde na Secretaria de Ensino Superior (Sesu) do MEC.
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O reitor explicou que o valor bloqueado de R$ 38 milhões não representa os 30% do orçamento geral da
Universidade Federal do Amazonas para o ano de 2019, que é de R$ 720 milhões. O bloqueio
temporário é sobre os recursos não empenhados porque aquilo que já está autorizado, como a
construção da Faculdade de Psicologia, não fica afetado. “Esperamos convencer o Ministério da
Educação a liberar os recursos porque se o bloqueio for mantido, teremos dificuldades para manter a
universidade no segundo semestre. Mas, quero dizer que as despesas com pessoal estão asseguradas
porque são obrigatórias e discricionárias, portanto, não há impacto algum nessa rubrica".

“Após tomarmos conhecimento oficial do bloqueio temporário, vamos trabalhar para a reversão desse
recurso. Vamos apresentar um relatório ao MEC com todas as nossas atividades de ensino, pesquisa e
extensão, empreendedorismo, inovação tecnológica; vamos mostrar que os R$ 38 milhões bloqueados
são importantes para as nossas atividades”, declarou o reitor.

Sylvio Puga disse ainda que, nos próximos dois meses – até o fim do semestre letivo – haverá um
remanejamento dos recursos para outras ações a fim de que o impacto do bloqueio seja o menor
possível.

“Esperamos convencer o Ministério da Educação a liberar os recursos porque se o bloqueio for mantido,
teremos dificuldades para manter a universidade no segundo semestre. Mas, quero dizer que as
despesas com pessoal estão asseguradas porque são obrigatórias e discricionárias, portanto, não há
impacto algum nessa rubrica".

O reitor explicou que o valor bloqueado de R$ 38 milhões não representa os 30% do orçamento geral da
Universidade Federal do Amazonas para o ano de 2019, que é de R$ 720 milhões. O bloqueio
temporário é sobre os recursos não empenhados porque aquilo que já está autorizado, como a
construção da Faculdade de Psicologia, não fica afetado. “Esperamos convencer o Ministério da
Educação a liberar os recursos porque se o bloqueio for mantido, teremos dificuldades para manter a
universidade no segundo semestre. Mas, quero dizer que as despesas com pessoal estão asseguradas
porque são obrigatórias e discricionárias, portanto, não há impacto algum nessa rubrica".

“Após tomarmos conhecimento oficial do bloqueio temporário, vamos trabalhar para a reversão desse
recurso. Vamos apresentar um relatório ao MEC com todas as nossas atividades de ensino, pesquisa e
extensão, empreendedorismo, inovação tecnológica; vamos mostrar que os R$ 38 milhões bloqueados
são importantes para as nossas atividades”, declarou o reitor.

Sylvio Puga disse ainda que, nos próximos dois meses – até o fim do semestre letivo – haverá um
remanejamento dos recursos para outras ações a fim de que o impacto do bloqueio seja o menor
possível.

“Esperamos convencer o Ministério da Educação a liberar os recursos porque se o bloqueio for mantido,
teremos dificuldades para manter a universidade no segundo semestre. Mas, quero dizer que as
despesas com pessoal estão asseguradas porque são obrigatórias e discricionárias, portanto, não há
impacto algum nessa rubrica".

O reitor explicou que o valor bloqueado de R$ 38 milhões não representa os 30% do orçamento geral da
Universidade Federal do Amazonas para o ano de 2019, que é de R$ 720 milhões. O bloqueio
temporário é sobre os recursos não empenhados porque aquilo que já está autorizado, como a
construção da Faculdade de Psicologia, não fica afetado. “Esperamos convencer o Ministério da
Educação a liberar os recursos porque se o bloqueio for mantido, teremos dificuldades para manter a
universidade no segundo semestre. Mas, quero dizer que as despesas com pessoal estão asseguradas
porque são obrigatórias e discricionárias, portanto, não há impacto algum nessa rubrica".

“Após tomarmos conhecimento oficial do bloqueio temporário, vamos trabalhar para a reversão desse
recurso. Vamos apresentar um relatório ao MEC com todas as nossas atividades de ensino, pesquisa e
extensão, empreendedorismo, inovação tecnológica; vamos mostrar que os R$ 38 milhões bloqueados
são importantes para as nossas atividades”, declarou o reitor.

Sylvio Puga disse ainda que, nos próximos dois meses – até o fim do semestre letivo – haverá um
remanejamento dos recursos para outras ações a fim de que o impacto do bloqueio seja o menor
possível.

“Esperamos convencer o Ministério da Educação a liberar os recursos porque se o bloqueio for mantido,
teremos dificuldades para manter a universidade no segundo semestre. Mas, quero dizer que as
despesas com pessoal estão asseguradas porque são obrigatórias e discricionárias, portanto, não há
impacto algum nessa rubrica".



Periódico: G1 Amazonas Data: 07/05/2019
Publicação: 07/05/2019

Referência da Matéria: UEA de Tabatinga discute temas da Tríplice Fronteira
Amazônica em seminário internacional X Com foto Sem foto

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo:

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/05/07/
uea-de-tabatinga-discute-temas-da-triplice-fronteira-
amazonica-em-seminario-internacional.ghtml

X Positivo X Espontânea X Matéria Nota

Negativo Provocada Artigo Classificados

Neutro Outro

UEA de Tabatinga discute temas da Tríplice Fronteira Amazônica em seminário internacional

Ecologia Política, Justiça Socioambiental e Alimentar estão entre temáticas a serem discutidas em
encontro em junho.
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UEA de Tabatinga discute temas da Tríplice Fronteira Amazônica em seminário internacional — Foto:
Divulgação

Abordando temas como Fronteiras e Migrações, Justiça Ambiental, Soberania e Justiça Alimentar,
Populações e Territórios Indígenas, o Centro de Estudos Superiores de Tabatinga da Universidade do
Estado do Amazonas (CESTB-UEA) realiza, entre os dias 3 e 5 de junho, em Tabatinga, o 3º Seminário
Internacional sobre Ecologia Política, Justiça Socioambiental e Alimentar na Tríplice Fronteira
Amazônica.
Aberto à sociedade civil e à comunidade acadêmica, a terceira edição do seminário vai enfocar a
experiência vivida na fronteira, com especial atenção às diferenças domésticas e de gênero, examinando
as dimensões históricas, socioculturais, linguísticas, ambientais e territoriais da tríplice fronteira
amazônica.
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Abrangendo Brasil, Colômbia e Peru, a região é um espaço de intensas transformações, múltiplas
tensões e desafios comuns.
O evento é fruto de uma parceria interinstitucional internacional entre UEA, por meio do Núcleo de
Estudos Socioambientais da Amazônia (Nesam) e do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em
Ciências Humanas (PPGICH), a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), a Cardiff University e a
Universidade Nacional da Colômbia.
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Ciências Humanas (PPGICH), a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), a Cardiff University e a
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Política

Segundo módulo do curso de Direitos Humanos da Aleam terá palestras nos dias 7 e 8

6 de maio de 2019

Foto: Rubilar Santos
Começa nesta terça-feira (7), o segundo módulo do Curso de Formação em Direitos Humanos,
promovido pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), por meio da Escola do
Legislativo Senador José Lindoso. O curso contempla um ciclo de 20 palestras que serão divididas por
módulos e realizadas no período de abril a setembro deste ano, sempre das 9h às 12h.

Na segunda etapa, a palestrante do dia 7 (terça-feira) será a professora mestre Lidiany de Lima
Cavalcante, assistente social, professora do curso de Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação
em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), que
vai ministrar aula “Os movimentos sociais e as instâncias informais de controle Movimento LGBTI e as
instâncias formais de controle”.
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No dia 8, o doutor em Administração, professor adjunto da Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
e diretor-presidente da Amazonprev, André Luiz Nunes Zogahib será responsável pela aula de “Direito
previdenciário na contemporaneidade: do concubinato à união estável, homossexual, extensão de
benefícios e igualdade de gênero como Direitos Humanos.”

“O objetivo desse curso é debater a importância dos Direitos Humanos, protegendo a liberdade e os
direitos de todos os seres humanos com a implantação de políticas públicas necessárias”, aponta o
diretor da Escola do Legislativo, João Paulo Jacob.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo endereço de e-mail ger.treinamento@gmail.com.
Para o público interno da Aleam, as inscrições devem ser feitas pelo próprio site da Casa, na aba Escola
do Legislativo. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone da Gerência de Treinamento e
Desenvolvimento da Escola do Legislativo, 3183- 4393.

Ao final do curso, em setembro, cada participante receberá um certificado de 120 horas, mediante
frequência de 70% e entrega de artigo científico de um dos temas abordados.
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do Legislativo. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone da Gerência de Treinamento e
Desenvolvimento da Escola do Legislativo, 3183- 4393.

Ao final do curso, em setembro, cada participante receberá um certificado de 120 horas, mediante
frequência de 70% e entrega de artigo científico de um dos temas abordados.
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Filmes sobre maternidade são destaque no Cine Vídeo Tarumã

Cultura 6 de maio de 2019 Benzinho Cine Vídeo Tarumã cineclube cinema Dia das Mães

Fot o: Benzinho/Reproduç ão

Continuando a tradição, o Cine Vídeo Tarumã irá dedicar uma semana especial para homenagear o Dia
das Mães. Serão exibidos os filmes “Benzinho”, “Uma Espécie de Família” e “Minha Filha”, nos dias
6, 8 e 10/5, sempre às 12h30, no Auditório Rio Negro, localizado no hall do Instituto de Filosofia,
Ciências Humanas e Sociais (IFCHS) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). A entrada é
gratuita.

As exibições iniciam na segunda, 6, com o filme “Benzinho”. Um dos destaques nacionais do ano
passado, o filme conta com a direção de Gustavo Pizzi e com a atuação de Karine Teles, um dos
destaques do longa. A história é sobre Irene, mãe de quatro filhos que deve se acostumar com a ideia de
que seu filho mais velho irá se mudar para a Europa, pois recebeu uma bolsa de estudos. O filme
estreou no Festival de Gramado e recebeu quatro prêmios, incluindo de Melhor Atriz, para Teles, e de
Melhor Filme da Crítica.

Na quarta-feira, 8, é a vez de exibir “Uma Espécie de Família”, do argentino Diego Lerman. O filme conta
a história de Malena, uma médica que busca adotar uma criança para começar uma família. Ela
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consegue encontrar uma mulher grávida disposta a doar seu filho, porém, no dia do parto, a família da
grávida aparece e cobra uma quantia em dinheiro bastante alta para poder oficializar a adoção.

Finalizando a semana, na sexta-feira, 10, será exibido “Minha Filha”, da italiana Laura Bispuri. Um dos
destaques do cinema italiano recente, o filme é contado a partir da visão de Vittoria, uma menina em
torno de 10 anos que deve lidar com o fato de ter duas mães, uma biológica e outra de criação. A
diferença entre ambas é grande com relação ao tratamento com a menina, e ela tem lidar com questões
existenciais ainda distantes para sua compreensão.

Com informações de assessoria
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Parintins
Semelhança da Tela do Festival com identidade visual do Caprichoso chama atenção de internautas

(Divulgação)

A Tela oficial do Festival Folclórico de Parintins 2019 chamou atenção dos internautas pela semelhança
com a identidade visual do tema do Boi Caprichoso. Torcedores do azul vibraram e do Garantido fizeram
questão de reprovar a escolha que deveria exaltar as duas cores da festa mais importante do Norte do
Brasil.

A tela “Folclore em Festa”, do artista Pedro Farias Júnior, foi a escolhida no neste sábado, na sede da
Associação dos Artistas Plásticos de Parintins (AAPP). A avaliação foi feita por jurados do Estado e da
Universidade Federal do Amazonas (Ufam) com os quesitos criatividade, expressão e acabamento da
tela.

Na página Deu Nome Não Deu Nome e Loucos pelo Garantido, as torcida se manifestaram “Parece o cd
do meu BOI CAPRICHOSO lindooooo”, comentou Osman Gazel. Para Ruana Menezes, obra é a cara do
tema do Caprichoso = Foi por isso que ganhou”. “A cara da identidade visual do Caprichoso. Amei”,
reafirmou Márcio Williams.
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Cristiane Guimarães disse que está a tela está bonita, “porém ta parecida com a temática do Boi
Caprichoso. Em uma festa que ambos os bois são representados coração e estrelas deveriam ficar lado
a lado como sempre foi, e não sobrepostos”, ponderou.

A semelhança da tela ganhadora com a imagem ilustradora do tema do Caprichoso não foi bem recebida
pela nação vermelha e branca do Boi Garantido. “Gente ta parecendo o tema só do caprichoso….nao
gostei”, comentou Tarcisa Cardoso. “Eu não gostei!!! Ta meio contrário”, avaliou Júlio César.

Aprovação

Mas houve ainda quem exaltasse a obra vencedora em diversas postagens e parabenizado a escolha da
Comissão

Pedro Junior, autor da obra vencedora afirmou ter buscado trabalhar os elementos que compõem do
Auto do Boi. “Só que com uma linguagem diferente que é uma técnica de gravura, que é xilogravura, não
que seja uma xilogravura, mas busquei dentro dessa técnica elementos que fizessem essa alusão as
festas populares, ao Auto do Boi”, disse o artista.

Márcio Costa/AmEmPauta

https://ojornaldailha.com/semelhanca-da-tela-do-festival-com-identidade-visual-do-caprichoso-chama-
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