
 

 

1

1

 

 
 



 

 

2

2

 

 
PROCTEC/CNPQ/FACED 

Programa de Condutas Típicas: Educação e Cidadania 

Coordenador: Prof. Doutor Thomé Eliziário Tavares Filho 

 

Regimento Interno                                                                                                         
 

Da Denominação, seus fins e duração        
                                                                                                                             

Artigo 1o – Como expansão de um Grupo de Pesquisa do CNPQ, o Programa de   Condutas Típicas, 
Educação e Cidadania,  da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas, doravante 

designado PROCTEC, é instituído por tempo indeterminado, com a finalidade de produzir  estudos, 

pesquisas, extensão e a manutenção de um acervo de documentação e dados na área de   Condutas Típicas. 

 
Parágrafo Único: Entende-se por Condutas Típicas, uma área específica da Educação Inclusiva, instituída 

pelo MEC (Ministério de Educação e Cultura), que trata exclusivamente do tratamento, educação e inclusão 

social de sujeitos que apresentam diferentes transtornos invasivos do desenvolvimento, com diferentes 

quadros e síndromes neurológicos, psiquiátricos e  comportamentais.                               

 

Artigo 2o – O PROCTEC tem sua sede na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas,  

em Manaus,  Estado do Amazonas. 

 

Artigo 3o – As principais ações desenvolvidas pelo PROCTEC são: 

Parágrafo 1o – Quanto ao ensino de Graduação: 
a) Disponibilidade para atendimento das demandas decorrentes da disciplina  de Educação Especial , 

oferecida ao Curso de Graduação em Pedagogia da FACED/UFAM;                                                                                                          

b) Disponibilidade para a oferta da disciplina “ Tópicos Especiais em Condutas Típicas” , em função 

da demanda dos alunos do Curso de Pedagogia da FACED/UFAM; 

c) Garantia de oferta da disciplina “ Educação Especial e Inclusiva” para os Cursos de Extensão da 

Universidade Federal do Amazonas;                                                                                                                                                  

d) Promoção da Educação Especial e Inclusiva nos componentes curriculares de  “Iniciação à 

Pesquisa e à Prática Pedagógica”   oferecidas pela coordenação de Pedagogia da FACED/UFAM. 

e) Disponibilidade para atendimento de Tópicos Especiais, no Programa de Pós-Graduação em 

Educação da FACED, com “Condutas Típicas: abordagens de ensino e modalidades de 

atendimento”. 

                                        

Parágrafo 2o – Quanto ao ensino de Pós-Graduação Lato Sensu 
a) Assegurar, por meio de implantação do  Curso de Especialização em Educação Especial e 

Inclusiva,  a formação continuada de profissionais da educação, voltadas para a universalização 

do ensino aos educandos com necessidades educacionais especiais no Estado do Amazonas. 

 

Parágrafo 3o – Quanto às atividades de Extensão Universitária 
a) Desenvolvimento de projetos de ação comunitária na área de Condutas Típicas, bem como a 

mobilização da comunidade, envolvendo inclusive, a assessoria de pessoas com necessidades 

educacionais especiais; 

b) Capacitação de profissionais da educação especial das Redes Públicas e Privada de Ensino, na 

perspectiva da formação continuada no Estado do Amazonas; 
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c) Atendimento a Instituições, Empresas, Orgãos Educacionais, Governamentais e 

Não governamentais por intermédio de consultoria e assessoria; 

d) Estabelecimento de parcerias com as Redes Privadas e Públicas de Ensino, para a implementação 

de estratégias no processo de inclusão do alunado portadores de condutas típicas;  

e) Estabelecimento de Parcerias Institucionais com Empresas e Organizações Públicas e Privadas 

para efeito de desenvolvimento de Programas de qualidade de vida e de enfrentamento contra o 

desvio social, em áreas consideradas de risco junto às populações carentes na Cidade de Manaus, 

e no Estado do Amazonas; 

f) Promoção de Cursos de Capacitação Profissional para inserção no mercado de trabalhos de 

adolescentes e jovens vivenciados em áreas de riscos junto às populações marginais da periferia 

urbana da Grande Manaus; 

g) Promoção de eventos interdisciplinares tais como Seminários, Congressos, Simpósios, 

Conferências, Jornadas, e outros eventos em nível Municipal, Estadual, Nacional e Internacional,  

para socializar a produção de conhecimento na área de Condutas Típicas; 

h) Publicação de artigos com temas de Condutas Típicas em periódicos de circulação nacional e 

internacional; 

i) Criação e garantia do “Fórum Permanente de Educação Inclusiva da Universidade Federal do 

Amazonas”, que terá por finalidade promover debates e propor alternativas de atuação junto a 

pessoas com  necessidades educacionais especiais em Condutas Típicas,  através das ações de 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

Parágrafo 4o – Quanto à Pesquisa: 
a) Estabelecimento de condições para o desenvolvimento de pesquisas e estimulo para a formação 

do professor pesquisador; 

b) Organização de subsídios teóricos e dados que favoreçam a produção de conhecimentos no 

âmbito da Educação Inclusiva dos Portadores de Condutas Típicas; 

c) Divulgação de conhecimentos produzidos nas pesquisas. 

 

                                                                
Título II 

Dos membros, seus direitos e deveres 
 

Artigo 4o – O PROCTEC é composto por  membros permanentes e membros temporários que desenvolvem 

atividades mencionadas no Artigo 1
o
, devidamente credenciados. 

 

Parágrafo 1o – São membros permanentes os professores e servidores do quadro permanente da 

FACED/UFAM; 

 

Parágrafo 2o – São membros temporários os estudantes do Curso de Especialização  em Educação Especial e 

Inclusiva da FACED/UFAM, os bolsistas de pesquisa, de extensão e de treinamento, vinculados ao 

PROCTEC; 

 

Parágrafo 3o – O PROCTEC poderá incorporar, em atividades específicas, pesquisadores e outros 

profissionais, na condição de colaboradores; 

 

Parágrafo 4o – O credenciamento dos  membros do PROCTEC dar-se-á pela aprovação da Coordenação do 

Programa, reunida com os membros permanentes, mediante a apresentação de um plano de atividades de 

Educação Especial, a ser desenvolvido pelo candidato. 

 

Parágrafo 5o -  São direitos dos membros permanentes; 

Votar e ser votado para qualquer cargo de representação no PROCTEC. 

 

Parágrafo 6o – São direitos de todos os membros: 

a) Ter voz e voto nas reuniões e seminários; 

b) Comunicar por escrito seu desligamento do PROCTEC. 

 

Parágrafo 7o – São deveres dos membros: 

a) Manter atualizados seus dados pessoais e profissionais junto ao PROCTEC; 
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b) Participar regularmente das reuniões e seminários do PROCTEC; 

c) Divulgar as ações e atividades do PROCTEC. 

 

 
Título III 

Da Estrutura Organizativa e das Eleições 
 

Artigo 8o – São instâncias do PROCTEC: 

a) O Colegiado dos membros permanentes; 

b) A  Coordenação; 

c) As Comissões operacionais. 

 

Artigo 9o – São atribuições do colegiado dos membros permanentes do PROCTEC: 

a) Analisar as diretrizes para a consecução das finalidades do PROCTEC, encaminhadas pelo Coordenador 

e Sub-Coordenador; 

b) Definir o tema central dos Seminários; 

c) Eleger a Coordenação e Sub-Coordenação do PROCTEC; 

d) Aprovar as Comissões Operacionais; 

e) Avaliar os pedidos de credenciamentos a membros. 

Artigo 10o – A Coordenação do PROCTEC é composto por um coordenador e um sub-Coordenador, que 

terão gestão de dois (2) anos, podendo ser reeleitos por mais uma gestão. 

Parágrafo 1o – O cargo de Coordenador deverá ser necessariamente ocupado por um professor do quadro 

permanente da UFAM. 

 
Artigo 11o – São atribuições solidárias do Coordenador e Sub-Coordenador: 

a) Representar institucionalmente o PROCTEC; 

b) Coordenar os trabalhos do Colegiado; 

c) Gerir as atividades do PROCTEC; 

d) Elaborar a proposta do Plano de Trabalho Anual, ouvidos os membros permanentes e temporários; 

e) Coordenar a elaboração do Relatório anual, ouvidos os membros permanentes e temporários; 

f) Encaminhar o Relatório Anual ao Colegiado de Unidade da Faculdade de Educação para apreciação. 

 

Artigo 12o – O Coordenador e o Sub-Coordenador serão eleitos no Colegiado dos membros permanentes. 

Artigo 13o – As Comissões Operacionais têm como objetivo o desenvolvimento de ações para 

viabilizar/efetivar as questões cotidianas do PROCTEC, no sentido de apoiar o coordenador e 

o Sub-Coordenador e de fazer com que as finalidades postas sejam cumpridas. 

 

Título IV 
Do Patrimônio e Finanças 

Artigo 14o – O Patrimônio (material e financeiro) do PROCTEC, obedecerá às prescrições normativas da 

Direção da Faculdade de Educação, e de verbas designadas das Pro-Reitorias de Pesquisa e 

de Extensão. 

 
Título V 

Das disposições gerais e transitórias 
Artigo 15o – Os casos omissos serão  resolvidos pelo coordenador e sub-coordenador do PROCTEC, ouvido 

o Colegiado dos membros permanentes. 

Parágrafo Único – O PROCTEC, entra em vigor de funcionamento à  partir de sua aprovação em todas as 

instâncias da Universidade Federal do Amazonas, por onde se fizer necessário a sua tramitação.  

 

Manaus, Amazonas, 17 de Julho de 2007. 

 

Professor Doutor Thomé Eliziário Tavares Filho 

Professor Associado, Nível II 

SIAPE 0401010-7 


