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Figura 1 – Entrada principal do Campus Universitário da Universidade Federal do
Amazonas - UFAM (KEMEL BARBOSA 2022).

Amazônia
As aves não mais voam
Os peixes não mais nadam
Os pássaros não mais cantam
As pessoas não mais se amam.
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Tudo isso por culpa do homem e a sua maldade
Tudo por culpa do homem e a sua falta de caridade.
As nossas matas desmatadas
As nossas florestas devastadas
Nossos animais em extinção
Nosso medo da poluição.
A Amazônia é nossa devemos protegê-la
A Amazônia é nossa devemos amá-la.
Viva o verde, viva a Amazônia,
Viva os índios, viva a alegria.
Magno Oliveira https://www.pensador.com/poemas_da_amazonia/ (Disponível em
08/06/2022:

Figura 2 – Campus Universitário da UFAM setor Sul (KEMEL BARBOSA, 2022).

MINHA ALMA ESTÁ EM BRISA
Contei meus anos e descobri que tenho menos tempo para viver a partir daqui, do que
o que eu vivi até agora.
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Eu me sinto como aquela criança que ganhou um pacote de doces; O primeiro comeu
com prazer, mas quando percebeu que havia poucos, começou a saboreá-los
profundamente.
Já não tenho tempo para reuniões intermináveis em que são discutidos estatutos,
regras, procedimentos e regulamentos internos, sabendo que nada será alcançado.
Não tenho mais tempo para apoiar pessoas absurdas que, apesar da idade cronológica,
não cresceram.
Meu tempo é muito curto para discutir títulos. Eu quero a essência, minha alma está
com pressa [...] sem muitos *doces no pacote [...]

Quero viver ao lado de pessoas humanas, muito humanas. Que sabem rir dos seus erros.
Que não ficam inchadas, com seus triunfos. Que não se consideram eleitos antes do
tempo. Que não ficam longe de suas responsabilidades. Que defendem a dignidade
humana. E querem andar do lado da verdade e da honestidade.
O essencial é o que faz a vida valer a pena.
Quero cercar-me de pessoas que sabem tocar os corações das pessoas [...]
Pessoas a quem os golpes da vida, ensinaram a crescer com toques suaves na alma
Sim ... Estou com pressa ... *Estou com pressa para viver com a intensidade que só a
maturidade pode dar.
Eu pretendo não desperdiçar nenhum dos doces que eu tenha ou ganhe [...] tenho
certeza de que eles serão mais requintados do que os que comi até agora.
Meu objetivo é chegar ao fim satisfeito e em paz com meus entes queridos e com a
minha consciência.
Nós temos duas vidas e a segunda começa quando você percebe que você só tem uma
[...]

Mário de Andrade
https://www.recantodasletras.com.br/prosapoetica/6785793#:~:text=Contei%20meus
%20anos%20e%20descobri,come%C3%A7ou%20a%20sabore%C3%A1%2Dlos%20profu
ndamente. (Disponível em 08/06/2022 no site:
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OS ARTIGOS ESCOLHIDOS PARA O MÊS DE JUNHO
DE 2022 SÃO:

1) NOVIDADES DO MUNDO VIRTUAL: METAVERSO O QUE
HÁ DE NOVO? - Afonso Fonseca Fernandes;
2) THE STORY OF THE LEGENDARY R. M. S. LUSITANIA:
ONE OF BIGGEST SHIPS EVER MADE BY MAN AND ONE OF
BIGGEST AND POWERFUL SHIPS EVER MADE IN THE
WORLD – Bruno Stival;
3) IMPORTÂNCIA DO PROJETO EDUCATIVO SOCIAL NA
ESCOLA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA - Cybelle Aline
Oliveira; Francisca Cláudia Souza; Vânia Aprecida Santos;
4) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI: DÍVIDAS E
INVESTIMENTOS EM ÉPOCA DA PANDEMIA COVID-19 Clilson Castro Viana; Lucilene Florêncio Viana;

5) ENSINO HÍBRIDO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DO 9º ANO NO DISTRITO DE BALBINA - Priscila Nadler
Theocharopoulos; Raimunda Passos da Silva;

6) JUSTIÇA SOCIAL E EFICIÊNCIA PARA O CÁLCULO DO
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA - Pedro Vitor de
Souza Barbosa;
7)

ASPIE

QUIZ

NO DIAGNÓSTICO DE

ASPERGER

-

Elaine Stival;
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8) CLASSIFICAÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS EM
PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO UTILIZANDO MACHINE
LEARNING - Fabrício C. Guimarães; João V. Marques; Kluiwert
V. T. Mota; Francisco A. P. Januário;
9) VIVÊNCIAS DE FAMILIARES CUIDADORES DE IDOSOS
ACOMETIDOS PELO ALZHEIMER - Kamille Nivea Dantas Lira;
Denise Machado Duran Gutierrez.

Fotos de alguns autores do Artigo 8 do BIUS:

Figure 3 - Faculdade de Tecnologia, Engenharia da Computação, Universidade
Federal do Amazonas, AM. - Departamento de Eletrônica e Computação,
Faculdade de Tecnologia, Universidade Federal do Amazonas, AM. Fabrício C.
Guimarães.
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Figure 4 - Faculdade de Tecnologia, Engenharia da Computação, Universidade

Federal do Amazonas, AM. - Departamento de Eletrônica e Computação, Faculdade
de Tecnologia, Universidade Federal do Amazonas, AM. Kluiwert V. T. Mota .
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Figure 5- Faculdade de Tecnologia, Engenharia da Computação, Universidade
Federal do Amazonas, AM. - Departamento de Eletrônica e Computação,
Faculdade de Tecnologia, Universidade Federal do Amazonas, AM. João V.
Marques.
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Artigo 9 do BIUS:

Figura 6 - Dra. Denise Machado Duran Gutierrez da Faculdade de Psicologia
– FAPSI da Universidade Federal do Amazonas – UFAM. Membro da Comissão
Própria de Avaliação – CPA/UFAM. Orientadora da egressa da FAPSI Kamille
Nivea Dantas Lira.
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SAUDADES

ETERNO
E como ficou chato ser moderno.
Agora serei eterno.
Eterno! Eterno!
O Padre Eterno,
a vida eterna,
o fogo eterno.

(Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie).

— O que é eterno, Yayá Lindinha?
— Ingrato! é o amor que te tenho.

Eternalidade eternite eternaltivamente
eternuávamos
eternissíssimo
A cada instante se criam novas categorias do eterno.
Eterna é a flor que se fana
se soube florir
é o menino recém-nascido
antes que lhe dêem nome
e lhe comuniquem o sentimento do efêmero
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é o gesto de enlaçar e beijar
na visita do amor às almas
eterno é tudo aquilo que vive uma fração de segundo
mas com tamanha intensidade que se petrifica e nenhuma
[força o resgata
é minha mãe em mim que a estou pensando
de tanto que a perdi de não pensá-la
é o que se pensa em nós se estamos loucos
é tudo que passou, porque passou
é tudo que não passa, pois não houve
eternas as palavras, eternos os pensamentos; e
[passageiras as obras.
Eterno, mas até quando? é esse marulho em nós de um
[mar profundo.
Naufragamos sem praia; e na solidão dos botos
[afundamos.
É tentação a vertigem; e também a pirueta dos ébrios.
Eternos! Eternos, miseravelmente.
O relógio no pulso é nosso confidente.

Mas eu não quero ser senão eterno.
Que os séculos apodreçam e não reste mais do que uma
[essência
ou nem isso.
E que eu desapareça, mas fique este chão varrido onde
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[pousou uma sombra
e que não fique o chão nem fique a sombra
mas que a precisão urgente de ser eterno bóie como uma
[esponja no caos
e entre oceanos de nada
gere um ritmo.

– Carlos Drummond de Andrade, em “Fazendeiro do Ar”. Rio
de Janeiro: José Olympio, 1954.
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Líder dos Grupos de Pesquisas do Diretórios de Grupos do
CNPq:
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