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Reunião do Conselho Superior (CONSU) 

Ata Nº 001/15 de 10 de abril de 2015. 

 

Aos dez dias do mês de abril de dois mil e quinze, às dezesseis horas e dez 

minutos, na sala 02 (dois) das Faculdades IDAAM, sob a orientação do Diretor 

Geral e Presidente do Conselho Superior, Prof. Dr. José Carlos Reston Filho, 

os membros do Conselho Superior da Faculdade IDAAM, reuniram-se para 

discutir e aprovar os seguintes pontos: 1- Aprova o Regimento Institucional - 

Foi apresentado ao Conselho, pelo Vice-Diretor Vicente Fernandes Tino, os 

princípios que nortearam a construção do Regimento Institucional e após 

pequenos ajustes de grafia, foi aprovado por unanimidade. 2- Aprova o PDI - 

Projeto de Desenvolvimento Institucional  - Apresentado ainda, pelo Vice-

Diretor, foi explicado a estrutura do PDI da Faculdade IDAAM e valorizado o 

mercado promissor para o empreendedorismo existente em Manaus com as 

Industriais e o Turismo como mola propulsora. Após leitura dos principais 

tópicos, foram sugeridos pequenos ajuste nos termos para que evitasse 

ambigüidades, sendo aprovado em seguida por unanimidade. 3- Aprova PPC- 

Projeto Pedagógico do Curso de Administração - Apresentado pelo 

Coordenador do Curso de Administração, Prof. M.Sc. Cláudio Roberto de 

Araújo Mattos, destacou de forma suscita as características inovadoras do 

curso: os elementos integradores com a metodologia de Aprendizado Baseado 

em Problemas, as dinâmicas com a utilização de jogos e as ferramentas 

tecnológicas com os softwares de simulação de processos. Sendo aprovado 

por unanimidade. 4- Aprova PPC- Projeto Pedagógico do Curso de 

Pedagogia – Foi apresentado ao Conselho, pela Coordenadora do Curso de 

Pedagogia, Profa. M.Sc. Marluce Amorim Filipe, que explanou sobre a 

importância da formação de educadores, apresentou a estrutura do curso e 

seus diferenciais acadêmicos, valorizou as demandas existentes no mercado 

local. Sendo aprovado por unanimidade. A reunião foi finalizada às vinte horas 

e dez minutos. Estiveram presentes:  

 

Daniel Diniz Fregapani _____________________________________________ 
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José Carlos Reston Filho___________________________________________ 

Vicente Fernandes Tino____________________________________________ 

Cláudio Roberto de Araújo Mattos ____________________________________ 

Marluce Amorim Filipe_____________________________________________ 

Célia Regina Carrera______________________________________________  

Ângela Vieira_____________________________________________________ 

Mary Helena Koifman______________________________________________ 

Armínio Adolfo de Pontes e Sousa___________________________________ 

Aline Kelle Pereira Silva____________________________________________ 

Adriana Cristina Nascimento Ferreira__________________________________ 

E para que conste, eu Aline Kelle Pereira Silva, Secretária da Direção Geral 

redigi a presente ata. 

 

 

 

 


