
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM O REITOR DA UFMA 

Presentes; Cleison, Gustavo, Joab Rêgo, Rafael, Micael, Daniel Lemos 

(Coordenador do Curso de Música), Ricieri (Chefe do Departamento de Artes), Natalino 

Salgado Filho (Reitor), Guilherme (Prefeito de Campus), Cesar Braga (Engenheiro 

Precam), Professora Sonia (Pro-Reitora), Professor João de Deus (Diretor do 

DEPLAC). 

O reitor abre a reunião solicitando que sejam colocados os problemas; 

Joab Rego fala sobre a reunião passada. 

PAUTAS: 

 CENTRO DE ARTES; 

O Reitor fala que o professor Gercino apresentou o projeto e que o mesmo era 

simples e foi ampliado. Foi acordado na ultima reunião que ate setembro seria feito a 

licitação o qual não foi feito e apresentou o prefeito e Cesar para esclarecer. 

Daniel falou que esta acompanhando o processo das solicitações passadas e 

que o projeto arquitetônico esta pronto. 

O prefeito disse que ate o final do mês ou dia 25 de outubro esta sendo 

publicado o edital e que ate dezembro terá uma empresa responsável para iniciar a obra. 

O professor ricieri fala que entende as dificuldades por parte da precam, porém 

disse nada mais justos que o reconhecimento das manifestações artísticas e que 

precisamos com urgência desse centro. 

O reitor fala que quando assumiu a reitoria estava precário e que o centro de 

artes fez o curso de musica sem planejamento e o que tem hoje no curso, se deve a 

coordenadora que vinha a todo instante solicitar materiais. 

Ricieri diz que o centro não é dele e sim de todos, que os professores fazem 

projetos, pesquisas, eventos e diz que os professores estão sufocados no que diz respeito 

a eles. Que temos 3 salas de aula, 8 turmas e 5 professores efetivos. 

Micael pergunta quando o reitor assumiu, fala sobre as condições do curso. 

Que a principal reivindicação seria espaço físico e professor.  

O reitor fala para um grupo acompanhar o processo do núcleo de artes e libera 

o pessoal da precam. 

 RELAÇÃO ULTIMO CONCURSO 

Daniel fala que temos as 3 vagas, e que temos uma candidata que foi aprovada 

mais não assumiu. 

Riciere fala que a Lei 12772 so pedia graduação e as outras IES cancelaram os 

editais porem a UFMA não cancelou. Foi feito o concurso, o qual so solicitava 

graduação e foram aprovados. 

O professor Joao de Deus fala que da pra resolver. Fazendo um ato sem efeito. 

Reitor marca uma reunião para segunda-feira dia 21.10.2013 às 09:30 para 

resolver. 



 

 PROFESSORES CONTRATADOS 

O Reitor disse que mandou uma justificativa para o MEC solicitando a 

permanência dos substitutos e que tem como reverter a disciplina de harmonia 3 do 

professor froez. 

Professora Sonia agradece a colaboração dos alunos e convida a todos para o 

fórum de graduação e que estão abertas as inscrições ate o dia 18.10 

www.forgrade.proen.ufma.br . 

 MATERIAS SOLICITADOS; 

Daniel fala que esta acompanhando todo o processo de licitação e que a 

administração está cumprindo todas as solicitações de instrumentos e livros. 

O reitor fala que o que tiver faltando será solicitado. 

 ESTÁGIOS; 

Joab fala sobre a problemática; 

Daniel diz que a professora que está no processo administrativo seria a 

responsável pelo estágio. 

O Reitor fala que será resolvido na reunião da segunda-feira dia 21.10.2013 às 

09:30. 

 ABEM 2013; 

Joab fala que foi enviado a solicitação de ônibus pra ABEM e o Reitor fala que 

na segunda veremos essa situação. 

Eu, Rafael da Conceição da Natividade, o digitei e subescrevi em, 

São Luís, 16 de outubro de 2013 
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