
Periódico: Fato Amazônico Data: 27/05/2019
Publicação: 25/05/2019

Referência da Matéria: Divulgado resultado da primeira etapa de seleção para
Mestrado Ufam-Seduc X Com foto Sem foto

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo:

https://www.fatoamazonico.com/divulgado-resultado-
da-primeira-etapa-de-selecao-para-mestrado-ufam-
seduc/

X Positivo X Espontânea x Matéria Nota

Negativo Provocada Artigo Classificados

Neutro Outro

Educação

Divulgado resultado da primeira etapa de seleção para Mestrado Ufam-Seduc
25 de maio de 2019

Um convênio entre a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-AM) e a Universidade Federal do
Amazonas (Ufam) está ofertando 18 vagas para professores da rede estadual de ensino cursarem
mestrado na universidade. Na primeira etapa, 30 educadores foram aprovados e seguirão agora para as
avaliações da segunda fase. A lista completa de aprovados pode ser acessada pelo endereço
eletrônico http://bit.ly/mestradoSeduc.

A professora Adriana Moreno, diretora do Centro de Formação Profissional Padre José de Anchieta
(Cepan), explicou que a próxima etapa é de análise de projetos. “Os candidatos enviaram, na ocasião
das inscrições, seus projetos de pesquisa. Faremos a seleção e estaremos divulgando os resultados
finais até dia 6 de junho”, afirmou.

Para este convênio, as linhas de pesquisa foram Processos Educativos e Identidades Amazônicas,
Educação, Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional; Formação e Práxis do(a) Educador(a) Frente
aos Desafios Amazônicos e Educação Especial e Inclusão no Contexto Amazônico.
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das inscrições, seus projetos de pesquisa. Faremos a seleção e estaremos divulgando os resultados
finais até dia 6 de junho”, afirmou.
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Educação, Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional; Formação e Práxis do(a) Educador(a) Frente
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Novos cursos – A expectativa é fechar as 18 vagas deste convênio e ainda lançar outros, na área de
Mestrado. A Seduc-AM está em tratativas tanto com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
quanto com a própria Ufam para lançar novas vagas para os servidores da secretaria ainda no segundo
semestre de 2019.

De acordo com o secretário de Educação, Luiz Castro, a iniciativa faz parte da política de incentivo à
qualificação da atual gestão da Seduc-AM. Para ele, o fortalecimento das parcerias com as instituições
ajuda na qualificação dos professores da rede estadual. “Queremos que esses editais sejam cada vez
mais viáveis e saiam com mais frequência”, destacou.
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Estudantes ‘prestam contas’ de recurso investido na Ufam e debatem sobre corte de verba

Os estudantes apontam que o projeto, nomeado “Ciência na Rua”, busca fazer uma prestação de contas
dos recursos investidos na instituição

Alisson Castro / redacao@diarioam.com.br
Publicado em 26 de maio de 2019 às 13:40

Manaus – Estudantes pós-graduação da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) apresentaram, na
manhã deste domingo (26), pesquisas realizadas na universidade, na Feira na Avenida Eduardo Ribeiro, no
Centro, zona sul de Manaus. Os estudantes apontam que o projeto, nomeado “Ciência na Rua”, busca fazer
uma prestação de contas dos recursos investidos na instituição.

A iniciativa chamou atenção de quem passava pela feira e algumas pessoas pararam para debater ensino e
os recentes cortes de recursos da educação, promovido pelo governo federal. Segundo o mestrando em
Geografia Cristiano Paiva, 24, a proposta é aproximar a universidade da população. “Percebemos que as
pessoas desconhecem o que é produzido dentro da Ufam, as pesquisas tem ficado muito no âmbito do
Campus Universitário e a população, que financia isto, não tem contato”, disse.

(Foto: Alisson Castro/Divulgação)
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Paiva disse que os estudantes buscam chegar mais perto das pessoas, explicar como funciona e como se
ingressa na graduação e na pós-graduação. O mestrando afirmou que a recepção das pessoas foi boa e
que até crianças se mostraram interessadas em se informar sobre a universidade. “É importante que as
pessoas saibam qual o papel do pesquisador e do cientista para a nossa cidade”, afirmou Cristiano.

Quanto as recentes declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, em relação à universidade
pública e o corte de recursos na área de educação, Paiva afirmou que o projeto também faz um contraponto
à desinformação que, segundo ele, é feita pelo governo federal sobre os recursos investidos no Ensino
Superior.

“Queremos conquistar o apoio da população quanto ao contingenciamento de verbas que irá causar grande
prejuízo às universidades. Recentemente, soubemos que, com a verba disponível à Ufam, a universidade só
conseguira se manter até julho ou agosto”, afirmou o mestrando, acrescentando que, após esse período,
haverá atraso na contas de luz, energia e salários dos servidores terceirizados.

Reação

Em meio a pessoas que apoiavam a iniciativa dos estudantes, houve também quem criticasse o evento. Um
grupo de rapazes gritou, de longe, “Viva Bolsonaro!” e chamou os alunos de “drogados”. O grupo não quis
falar com a reportagem.

Para o mestrando de Geografia, a manifestação é fruto de falta de conhecimento. “A gente já esperava algo
deste tipo, quando a gente muda o tom, as pessoas associam isto a um pensamento contrário do governo
ou de esquerda, mas isto não é verdade. A universidade é plural, tem várias ideias. Há pessoas que
concordam e discordam de determinado pensamento. Não existe pensamento único em pesquisa”, finalizou
Cristiano.
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É urgente valorizar a pesquisa

26/05/2019 ÀS 08:57

O Amazonas tem todas as condições para liderar o mercado brasileiro de economia verde. Temos
matéria-prima abundante, pesquisadores engajados, criatividade e um diferencial de peso: o apelo da
marca Amazônia. Uma pequena demonstração desse potencial foi visto na semana que passou no
evento Green Rio, uma das maiores feiras de economia sustentável do País. Pesquisadores da
Universidade do Estado do Amazonas (UEA) apresentaram produtos como painéis feitos com fibra de
açaí, uma opção ao MDF, material muito usado na indústria de móveis; “madeira plástica” feita a partir
de caroços de tucumã; e biopróteses fabricadas com madeiras amazônicas.

As aplicações mercadológicas para esses produtos são óbvias. Não é preciso fazer estudos de mercado
para saber que as próteses de madeira, por exemplo, são ótima alternativa em relação às peças de
carbono que dominam esse mercado atualmente. O valor proibitivo dos itens de carbono – que chega a
R$ 10 mil - é uma barreira para milhares de pessoas que precisam desses produtos para melhorar a
qualidade de vida. No entanto, os protótipos dos pesquisadores só vão sair dos laboratórios da UEA e se
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transformar em itens comerciais se houver incentivo para aprimoramento das pesquisas, e interesse de
investidores para levá-los ao mercado.

E aí começa a grande dificuldade para a inovação, não apenas na Amazônia, mas em todo o País: ainda
não foi desenvolvido um elo eficiente entre instituições de pesquisa e mercado. Uma gama formidável de
potenciais produtos desenvolvidos a partir de matéria-prima regional é criada por pesquisadores locais
sem nunca chegar à produção em série. Basta lembrar a massa para restauração dentária produzida
com óleos naturais anos atrás na Universidade Federal do Amazonas (Ufam); o material é mais
resistente que as resinas usadas pelos dentistas atualmente, e seria mais barata. Também na
Ufam,foram desenvolvidas coberturas asfálticas em formulações menos permeáveis e mais adequadas
ao solo e ao clima da região. São inovações que permanecem restritas ao ambiente acadêmico, apesar
das revoluções que elas têm potencial para provocar.

O País precisa de uma política séria de inovação, reconhecendo e valorizando pesquisas de ponta,
investindo pesado nas instituições acadêmicas e promovendo a ponte com o mercado. Infelizmente, isso
é algo que nunca houve no Brasil e vem piorando nos últimos anos.
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das revoluções que elas têm potencial para provocar.

O País precisa de uma política séria de inovação, reconhecendo e valorizando pesquisas de ponta,
investindo pesado nas instituições acadêmicas e promovendo a ponte com o mercado. Infelizmente, isso
é algo que nunca houve no Brasil e vem piorando nos últimos anos.
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24 de maio: 135 anos de abolição na Manaus preta e índia
24 de maio de 2019 em Dia a Dia

Da Redação

MANAUS – A rua 24 de Maio, no Centro de Manaus, é uma das referências da vida do manauara, mas
poucos sabem o motivo da homenagem. A data é uma das mais importantes para o Amazonas porque,
neste dia, em 1884, os escravos negros foram libertados no município, dois meses antes da abolição da
escravidão no Amazonas, e quatro anos antes da Princesa Isabel assinar a Lei Áurea, em 13 de maio de
1888.

Manaus, no entanto, foi a segunda cidade brasileira a abolir a escravidão. Acarape, no Ceará, deu
liberdade aos escravos em 1º de janeiro de 1883 e o Estado do Ceará, foi palco da libertação em 25 de
março de 1884. No Amazonas, o presidente da província, Theodureto Carlos de Faria Souto, um
cearense, foi quem decretou a abolição.

Embora seja um dado histórico relevante, há quem tente subestimar a participação dos negros na
formação da população do Estado do Amazonas, mas suas raízes estão cada vez mais evidentes. De
acordo com a pesquisadora Patrícia Melo Sampaio, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), o
Amazonas era a província com o menor número de homens e mulheres escravizados do Império, mas
eram importante referência de status social.

De acordo com o Censo em 1872 – o primeiro na história do Brasil –, haviam 979 escravos negros no
Amazonas. No Mato Grosso, por exemplo, havia 6,6 mil pessoas escravizadas no mesmo período.
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Imagens do acervo da pesquisadora Patrícia Melo mostram a vida da população negra em Manaus.
(Imagem: Acervo/Patrícia Melo)

Quatro perguntas para a pesquisadora Patrícia Sampaio:
1. Quais as rotas adotadas pelos comerciantes de escravos até o Amazonas?

Há muitas rotas possíveis. No século 18, era possível comprar escravos em Belém ou na região no
Maranhão, especialmente, durante a atuação da Companhia do Grão-Pará, que foi a responsável pela
conexão da Amazônia à rede do tráfico atlântico. Durante o século 19, o tráfico de pessoas começou a
ser proibido, o que ocasionou uma mobilidade interna. Os inventários de Manaus mostram que a maioria
dos escravos que viviam nesse período em Manaus eram adquiridos na própria região, até mesmo pela
conexão entre Manaus e Belém.

Anúncio feito em jornal por proprietário de escravo. (Imagem: Acervo/Patrícia Melo)

2. Muitos negros chegaram a Manaus em rotas de fuga?

Manaus está a meio caminho da fronteira de países onde não existia escravidão no século 19. Era uma
rota muito atrativa. Estudos recentes sobre os possíveis destinos de escravos fugitivos no Amazonas e
do Pará dão conta de que a cidade também era um lugar importante a ser considerado. Não dá para
esquecer que, em decorrência das fugas, houve a formação de comunidades independentes, as
comunidades quilombolas que hoje são uma realidade política no Amazonas.

3. Mas haviam negros não escravos vindos para o Amazonas?
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Haviam deslocamentos voluntários, a exemplo de três professores de música que atuavam no
Educandos Artífices no século 19. Foram eles os responsáveis por meninos índios na casa. Homens
negros vindos de províncias no Nordeste do Brasil, notadamente Bahia e Pernambuco também
chegaram ao Amazonas. Também haviam os africanos libertados quando navios de tráfico humano eram
presos na costa brasileira, a maioria oriunda da África Central Atlântica, que, por sua vez, formaram um
grupo de 100 pessoas enviadas para o Amazonas.

4. Onde residiam?

Só temos notícias de um bairro em particular no século 19 chamado de “Costa da África”, situado nas
imediações do cemitério São José. Na virada do século 20, o lugar mais conhecido é a Praça 14 de
Janeiro. Embora possa expor essas informações, ressalto que ainda sabemos muito pouco sobre o tema
na cidade.

“Local onde atualmente está instalada a Praça da Saudade. (Imagem: Acervo/Patrícia Melo)

“Eu, preta e índia!”
Por Marice Rocha, jornalista.

“Sou aquela mistura resultante da miscigenação entre índios e negros que chamam de cafuza. Ao
mesmo tempo me define, mas não me limita. A consciência do que sou, foi e continua sendo um
processo de construção. Cresci num lar cheio de oportunidades, em que a educação sempre foi
premissa.
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A jornalista é neta de índios sateré-mawé, da comunidade de Ponta Alegre, em Paritins.
(Foto: Acervo pessoal)

Cheguei ao ensino superior em uma universidade pública, em uma época sem cotas. Até o entendimento
da importância dessas políticas públicas, foi um processo de desconstrução do conceito de meritocracia.
Minha história é apenas um recorte e não serve como verdade absoluta da realidade da maioria dos
negros e indígenas do Brasil. E quando digo que só a educação pode mudar o mundo e que é direito
tudo, afirmo a importância de todas as transformações e lutas dos meus pelo acesso a esse
conhecimento.
Ser preta e índia num país em que mais mata negros e que subjuga os direitos dos indígenas, pode dar
medo, mas me dá cada vez mais convicção que representatividade importa. Como disse Darcy Ribeiro,
‘só há duas opções nesta vida: se resignar ou se indignar. E eu não vou me resignar nunca’. E eu
também não!”
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Cine Vídeo Tarumã exibe filmes de teor político

Cultura 24 de maio de 2019

A programação da próxima semana no Cine Vídeo Tarumã envolve três longas-metragens que
discutem as diversas versões de um fato político e suas consequências. Os filmes exibidos serão os
clássicos dos anos 1970 “Z” e “Sacco e Vanzetti”, e, aproveitando também a prisão do polêmico
jornalista e ativista Julian Assange, será apresentado o documentário “Risk”. As sessões acontecem na
segunda, 27, quarta, 29, e sexta-feira, 31/5, e são gratuitas. O Cine Vídeo Tarumã é um projeto de
extensão da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e funciona no Auditório Rio Negro, localizado no
hall do IFCHS.

Iniciado a semana na segunda-feira, 27, será exibido “Z”, do celebrado cineasta grego Costa-Gravas. O
filme é considerado um clássico do cinema político dos anos 70 e é também uma das principais obras do
diretor, que também já fez “Estado de Sítio” e “Desaparecido”. O filme conta com o ator Yves Montand e
retrata um momento delicado na história de um país fictício à beira de uma ruptura institucional. Quando
um político é morto em um acidente, começam a surgir dúvidas quanto a este fato e, na medida que o
juiz responsável pelo processo investiga o caso, revela-se um grande jogo de corrupção e disputas de
poder.

Na quarta-feira, 29, é a vez de “Sacco e Vanzetti”, do italiano Giuliano Montaldo. Conhecido pelo seu
cinema político, Montaldo traz neste filme uma história de injustiça contra dois anarquistas acusados de
realizar um roubo e de matar um segurança. O filme conta com a trilha sonora de Ennio Morricone e
ficou bastante conhecido por suas músicas cantadas por Joan Baez, grande nome da música americana
na época.
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jornalista e ativista Julian Assange, será apresentado o documentário “Risk”. As sessões acontecem na
segunda, 27, quarta, 29, e sexta-feira, 31/5, e são gratuitas. O Cine Vídeo Tarumã é um projeto de
extensão da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e funciona no Auditório Rio Negro, localizado no
hall do IFCHS.

Iniciado a semana na segunda-feira, 27, será exibido “Z”, do celebrado cineasta grego Costa-Gravas. O
filme é considerado um clássico do cinema político dos anos 70 e é também uma das principais obras do
diretor, que também já fez “Estado de Sítio” e “Desaparecido”. O filme conta com o ator Yves Montand e
retrata um momento delicado na história de um país fictício à beira de uma ruptura institucional. Quando
um político é morto em um acidente, começam a surgir dúvidas quanto a este fato e, na medida que o
juiz responsável pelo processo investiga o caso, revela-se um grande jogo de corrupção e disputas de
poder.

Na quarta-feira, 29, é a vez de “Sacco e Vanzetti”, do italiano Giuliano Montaldo. Conhecido pelo seu
cinema político, Montaldo traz neste filme uma história de injustiça contra dois anarquistas acusados de
realizar um roubo e de matar um segurança. O filme conta com a trilha sonora de Ennio Morricone e
ficou bastante conhecido por suas músicas cantadas por Joan Baez, grande nome da música americana
na época.



Na sexta-feira, 31, finalizando a semana, será exibido o documentário “Risk”, da diretora Laura Poitras,
conhecida pelo seu trabalho anterior, “Citizenfour”, com o qual recebeu o Oscar de Melhor
Documentário. Neste novo projeto, Poitras segue dando foco a uma personalidade central no esquema
de invasão de privacidade realizado pelo governo dos Estados Unidos. A prisão recente de Julian
Assange só complica ainda mais esta questão, já que as acusações que o fundador do Wikileaks
enfrenta pelo Departamento de Justiça dos EUA põem em sério risco a liberdade de imprensa. No
documentário, a diretora explora a figura de Assange construída nos últimos dez anos, entrando no
campo de suas polêmicas e suas convicções políticas.
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Afronta Em nota oficial publicada na sexta-feira, o Conselho Superior da Universidade Federal do
Amazonas (Ufam), que congrega professores, técnicos administrativos e alunos, classificou como
“ataques” as últimas medidas do governo federal. “Afrontam a autonomia didático-científica,
administrativa e financeira necessária”, diz a nota.

Humanas A nota também condena o que chama de tentativa de inviabilizar recursos para a área de
Filosofia e Sociologia. Para o conselho trata-se de uma investida para “orientar a academia e a
sociedade brasileira a uma lógica utilitarista equivocada que empobrece a formação profissional e o
debate crítico.”
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Estágio

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e a Assembleia Legislativa do Estado (ALE) assinaram
convênio para viabilização de estágio aos alunos regularmente matriculados e que venham frequentando
efetivamente cursos da universidade. O convênio tem vigência de cinco anos.
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