EMENDAS AO ORÇAMENTO 2012 ‐ INTERIOR
Parlamentar:
Funcional:
Emenda:

FRANCISCO PRACIANO
2032.20RK.0174
24170023

PTRES: 049978

PI: I0000G4049N, I0000G4149N

Ação: Funcionamento das Universidades Federais - Campus Parintins - Parintins - AM
Justificativa: A presente emenda visa a Instalação e Implantação de Rádio Educativa na UFAM - Campus

Cat.Econômica
Capital

Valor
200.000,00

Parintins. O Plano de Desenvolvimento Institucional–PDI 2006-2015 foi estrategicamente discutido por áreas de
importância para a Instituição, e dentre estas, a ÁREA DE COMUNICAÇÃO, figura como fundamental para a
Universidade se fazer presente junto à sociedade amazonense. Para tanto, colocou-se como Meta a revisão da
Arquitetura de Comunicação existente, de modo a contemplar os diversos meios de Comunicação, tais como TV aberta,
Rádio FM, Internet e Jornal, de modo a garantir a qualidade da informação interna e externa. O rádio, em particular, por
ser um meio de comunicação ágil e de fácil acesso, torna-se um grande aliado no processo de aprendizagem, além de
contribuir para a promoção da cidadania e do processo de informação e formação do ser humano. No Campus de
Parintins, como parte do programa de interiorização de ensino de graduação da Ufam, o Curso de Comunicação Social
em Jornalismo tem contribuído para consolidar a atuação do Departamento de Comunicação Social (Decom) nos
municípios do interior do estado e encontra terreno fértil para fomentar discussões, debates e reflexões, contribuindo
para a cidadania. Portanto, a instalação de Rádio Educativa da UFAM, no Campus Parintins, revela-se bastante útil
para a propagação e difusão da cultura local, tornando-se forte aliado no processo de formação dos educandos.

Parlamentar:
Funcional:
Emenda:

FRANCISCO PRACIANO
2032.20RK.0013
24170005

PTRES: 044099

PI: I0000G4142N

Ação: Funcionamento das Universidades Federais
Justificativa: Pretende-se, com a presente Emenda, construir a Residência de Apoio ao Estudante do Instituto de

Capital

500.000,00

Custeio

100.000,00

Capital

400.000,00

Custeio

80.000,00

Capital

420.000,00

Capital

500.000,00

Ciências Exatas e Tecnologias de Itacoatiara , uma das unidades acadêmicas da Universidade Federal do
Amazonas no interior do Estado que atende alunos nos cursos de graduação de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica,
g
p ç , Estatística e Geologia.
g Com a emenda,, busca-se contribuir ppara o favorecimento do apoio
p
Engenharia
da Computação,
institucional à moradia dos alunos e consequente melhoria na qualidade de vida na região, além de melhor
aproveitamento da relação ensino–aprendizagem, favorecendo o Programa de Mobilidade Estudantil Intra-institucional
e ampliação das ações de assistência estudantil.

Parlamentar:

CARLOS SOUZA

PTRES: 049980

PI: I0000G0151N, I0000G4051N

Ação: Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - Aquisição de Equipamentos para os Laboratórios
Funcional:
Emenda:

Parlamentar:
Funcional:
Emenda:

2032.8282.0068
11470002

ÁTILA LINS
2032.8282.0182
16190001

Básicos de Ciências Exatas da UFAM/ICET -Itacoatiara - AM
Justificativa: Encontra-se em processo de implantação e consolidação o Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia de Itacoatiara –

ICET/Itacoatiara/UFAM/AM, criado em 2006, que nasceu com a responsabilidade de ampliar a oferta do ensino
público federal no Estado do Amazonas e elevar urgentemente a formação de profissionais das áreas de Engenharia tão
necessária para apoiar o desenvolvimento do Estado do Amazonas, e de modo especial a área de física básica, em
apoio a projetos das indústrias do Pólo Industrial de Manaus.

PTRES: 049981

PI: I0000G0152N, I0000G4152N

Ação: Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - Benjamin Constant - AM
Justificativa: A presente emenda visa assegurar as condições básicas para efetivar a 1ª Etapa da Construção da residência

Universitária no município de Benjamin Constant, Amazonas. Essa ação possibilitará e proporcionará
aos residentes possibilidades de desenvolverem suas potencialidades com apoio sócio-cultural.

Parlamentar:

REBECCA GARCIA

PTRES: 049982

PI: I00000G4153N

Ação: Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - Unidade Acadêmica de Humaitá Funcional:
Emenda:

2032.8282.0184
21650009
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Justificativa: A presente emenda

estado. Com o ingresso permanente e o aumento do fluxo de alunos faz-se necessario a continuação desse importante
projeto.

