
Cronologia da história do CMDI 
 

   2002 
* Início das atividades do Curso Superior de Tecnologia (CST) em Materiais, Processos e 

Componentes Eletrônicos (MPCE) 

* 1ª Mostra Cultural 

* Implantação da 1º. Rede de dados de par trançado 

 

   2003 
* Início dos cursos técnicos de: Logística e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos 

* 1º evento Chá com Logística 

 

   2004 
* 1ª UNED CIDADÃ (evento periódico anual acontecendo até o presente ano de 2017) 
* Dia do talento 
* Inauguração do laboratório de Comunicação Celular com equipamentos doados pela 
Nokia 
* Implantação do 2º. Organograma da Instituição 
* Aprovação do regimento interno da UNED 
* Reconhecimento do CST Telecomunicações – nota 5, que passa a denominar-se de 
Redes de Telecomunicações 
* 1ª Formatura de Graduação do curso de CST Telecomunicações 
* Implantação do laboratório de MPCE 
* Inicio das atividades do Centro de Idiomas 
 

   2005 
* Implantação dos novos procedimentos para avaliação do Estágio Curricular 
* Curso de Especialização em Java 
* Reconhecimento do CST MPCE – nota 5  
* 1º. Evento macro do Poema que Virou Canção 

 
   2006 
* 1º Divultec para divulgação dos cursos da UNED 
* 1ª Semana de Logística 
* Criação da Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação 
* Implantação do PROEJA 
* Implantação do Q-Acadêmico 
* Implantação do Curso Técnico em Redes de Telecomunicações 
 

  2007 
* Festa dos 15 anos da UNED – Descerramento da placa em homenagem aos servidores 
pioneiros 
* 1º Seminário Acadêmico de Ciência e Tecnologia  
* Início das atividades do Curso Superior de Tecnologia em Mecatrônica 
* Assume a Direção da Unidade o Prof. José Pinheiro de Queiroz Neto 
 

   2008 
 

* Transformação do Centro Federal de Educação, Tecnológica do Amazonas (CEFET) 
em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM) 
* A UNED Manaus passa a ser denominada de Campus Manaus Distrito Industrial 
(CMDI) e a função máxima do campus passa ser denominada de Diretor Geral  
* Início da construção da 1º. Expansão do Bloco C 
* Assume a Direção da Unidade o Prof. Gilberto Andrade da Silva 
 

   2010 
* 1ª Mostra do Cinema Amador (evento periódico anual acontecendo até o presente ano 
de 2017) 
* 1º. Eleição do Campus: Assume a Direção Geral o Prof. José Pinheiro de Queiroz Neto 
* Posição do CMDI no ENEM Amazonas: 16º. lugar 
 

   2011 
* Implantação do 3º. Organograma da Instituição 
* Início das atividades do Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação 

Informações sobre o produto/serviço 

* Aprovação do Projeto Econormas que sustentou a construção do Centro de Tecnologia Pro-
fessor Harlan Marcelice (CTHM) 
 

   2012 
* Aquisição do Ônibus 
* Construção do Centro de Tecnologia Professor Harlan Marcelice  
* Inauguração do laboratório de Síntese e Caracterização de Nanomateriais (LSCN), primeiro da 
Região Norte 
* Reconhecimento do CST Mecatrônica Industrial – nota 4  
* Renovação de reconhecimento do CST Telecomunicações – nota 4 
* Adesão do CMDI ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(PRONATEC) 
* Posição do CMDI no ENEM Amazonas: 5º. lugar 
 

   2013 
* Inauguração do Centro de Documentação e Informação (CDI) 
* CMDI destaca-se na Olimpíada Brasileira de Robótica, Feira Brasileira de Ciências e Engenha-
ria (FEBRACE) e em evento internacional em Nova York. 
* Posição do CMDI no ENEM Amazonas: 9º. lugar 
 

   2014 
* Realização da Emicro-Norte 
* Posição do CMDI no ENEM Amazonas: 11º. lugar 
 

   2015 
* 2º. Eleição do Campus: Assume a Direção Geral o Prof. José Carlos Nunes de Mello 
* Nova estruturação do NAPNE 
* Início da Construção da 2º. Expansão do Bloco C 
* Início das atividades do Curso Superior de Tecnologia em Logística 
* Reforma da Subestação de Energia 
* Troca do telhado do Bloco B 
* Informatização do fluxo de processos documentais pela adoção do SIPAC 
* Reconhecimento do curso de Engenharia de Controle e Automação – nota 3 
* Realização de eventos temáticos relacionados ao Ensino, Pesquisa e Extensão 
* Posição do CMDI no ENEM Amazonas: 10º. Lugar 
 

   2016 
* Descentralização de algumas demandas a serem executadas pela Coordenação Geral de Pesso-
as.  
* Início do Curso de Especialização na modalidade EaD em Formação Pedagógica para a Do-
cência na EPT 
* Reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Logística – nota 3  
* CMDI lança primeiro edital para concessão de bolsa auxílio apoio-qualificação para servidores 
* Promoção do Seminário “Articulação Ensino Pesquisa Extensão como desafios de Aprendiza-
gem no processo de Formação Profissional” 
* Realização de eventos temáticos relacionados ao Ensino, Pesquisa e Extensão 
* Gerenciamento dos Resíduos Sólidos e Resíduos Eletrônicos 
* CMDI torna-se Polo EaD em Libras em parceria com a Universidade Federal de Santa Catari-
na (UFSC)  
 

   2017 
* Aniversário 25 anos do CMDI – Descerramento da placa em homenagem aos servidores  
* Inauguração da 2º. Expansão do Bloco C 
* Mesa Redonda com setor produtivo 
* Implantação do programa de Merenda Escolar 
* Articulação CMDI-SAMSUNG para qualificação de funcionários, com participação do Centro 
Juvenil Salesiano de Manaus  
* Destaque na participação do CMDI na Olimpíada Brasileira de Robótica, Feira Brasileira de 
Ciências e Engenharia (FEBRACE) , First Lego League (FLL), Mostra de Ciência e Tecnologia 
RN, Encontro Nacional de Engenharia da Produção (ENEGEP) 
* Transformação da Coordenação de Pesquisa em Departamento de Pesquisa, Pós-Graduação e 
Inovação Tecnológica 
* Realização de eventos temáticos relacionados ao Ensino, Pesquisa e Extensão 
* Realização do 1º. Processo de Desintegralização de alunos dos cursos técnicos e de graduação 
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LINHA DO TEMPO 

CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL 

1992 a 2017 



* Instalação dos laboratórios e operacionalização das salas de aula inativas 

* Construção da quadra externa 

* I Seminário de Avaliação Institucional 

* Visita do secretário da SETEC Nagib Leitune Kalil às instalações da UNED Manaus 

 

    1995 
* 1º. Exposição Tecnológica (EXPOTEC)  

* Eleição para Diretor Geral da Escola Técnica Federal, com chapas contendo opção 

para Diretor, Vice-Diretor e ainda Diretor da UNED 

* Elaboração e implantação do 1º. Organograma da UNED 

* Reformulação da Sala de Desenho 

 

    1996 
* Licença da servidora TAE Idarcley Etelvina, lotada na UNED Manaus, que foi no 

âmbito da Escola Técnica Federal do Amazonas a primeira técnica-administrativa autori-

zada a realizar Pós-graduação Stricto Sensu fora do estado. 

* Aposentadoria da primeira servidora lotada na UNED Manaus, a Profa. Suzeny Car-

men Simões da Silva 

 

    1997 
* Pioneirismo na oferta de armários para alunos guardarem seus pertences  

* 1º. Convênio com a Suframa para instalação do laboratório de automação 

* Inicio do uso de simuladores de circuitos eletrônicos nas aulas dos cursos técnicos 

* 1º Jogos Internos 

* Licença dos Professores Vicente Lucena e Juliana Lucena, que no âmbito da UNED 

foram os primeiros a realizarem Pós-graduação Stricto Sensu fora do País. 

* Premiação no 2º. Concurso ENAP de Inovação do setor público com o projeto 

“Consorcio Alimentar” 
 

    1998 
* Greve geral com grande participação dos servidores da UNED 

* Uso do primeiro projetor multimídia como recurso de ensino 

 

    1999 
* Construção da piscina  

* Climatização das salas de aula e troca dos quadros negros de giz por quadros brancos 

* Aquisição de equipamentos/instrumentos de telecomunicações pelo convênio ETFAM 

VITAE 

* 1º Encontro de Egressos 

* Visita do secretário da SETEC Ruy Berger Filho às instalações da UNED Manaus 

 

    2000 
* Reforma das fachadas do Bloco C  

* Curso pós-técnico em Telecomunicações 

* Adaptação dos espaços internos dos laboratórios do Bloco B 

* Visita do secretário executivo do MEC Luciano Oliva Patrício aà instalações da UNED  

* Primeira grande Festa Junina da UNED Manaus 

 

    2001 
 

* Transformação da Escola Técnica Federal do Amazonas em Centro Federal de Educa-

ção Tecnológica do Amazonas 

* Realização do curso de capacitação na Empresa Nokia 

* 2º. Exposição Tecnológica (EXPOTEC)  

* Início das atividades de graduação com o Curso Superior de Tecnologia em Telecomu-

nicações 

* Recebimento do 1º. Micro-ônibus 

* Início dos cursos técnicos de: Comunicação sem fio, Computadores e Periféricos e 

Sistemas de Controle Automáticos 

* Implantação do sistema ATHENA de controle acadêmico 

N 
o governo do Presidente José Sarney 

(1985-1990) foi realizada uma expansão 

da Educação Profissional através do 

Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico 

(PROTEC). O PROTEC propunha a meta de criar 200 novas 

escolas técnicas, contando com recursos do Banco Mundial, 

dando prioridade às cidades interiores dos estados brasileiros. 
 

 Com o passar do tempo, o PROTEC passou por con-

tenção de despesas, obrigando o Ministério da Educação a recuar 

em suas metas e assim, nesse contexto, a partir da Portaria nº. 67 

de 9/12/1987 criou-se um sistema de escolas técnicas no forma-

to de Unidades de Ensino Descentralizadas (UNEDs).  
 

 As UNEDs teriam uma estrutura reduzida, onde sua 

manutenção ficaria a cargo de uma Escola Técnica Federal (ETF) 

ou Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET), criando 

um vínculo de subordinação Sede-UNED. 
 

 A UNED Manaus teve uma particularidade única. Foi 

na época construída e instalada no próprio município de Manaus, 

onde já havia a Escola Técnica Federal do Amazonas em um 

terreno obtido junto a Superintendência da Zona Franca de Ma-

naus (SUFRAMA), na Avenida Danilo Areosa, no Distrito In-

dustrial de Manaus, no ano de 1986. 
 

 O objetivo desse empreendimento seria de transferir 

os cursos de Eletrônica e Informática Industrial, que funciona-

vam na sede, situada na avenida Sete de Setembro, para as novas 

instalações no Distrito Industrial, considerado por ter um grande 

polo de produção de bens eletroeletrônicos. 
 

 Nos anos 80, o MEC possuía em sua estrutura o Cen-

tro de Desenvolvimento e Apoio Técnico a Educação 

(CEDATE), que planejava a infraestrutura física, de construção e 

recomendava os equipamentos para compor escolas, sendo técni-

ca ou não. Para cada curso técnico havia um caderno de reco-

mendações que viabilizasse o desenvolvimento das mesmas. 
 

 O MEC-CEDATE realizou nacionalmente uma licita-

ção por pacote para contratar empresas a fim de realizar os pro-

jetos de engenharia e arquitetura. No caso da UNED-Manaus, a 

empresa Engevix foi a vencedora do certame para realizar a de-

manda. 
 

 Para execução do projeto, a Engevix recebeu as infor-

mações do MEC-CEDATE para construção de uma escola de 

eletrônica e informática. 

 

O começo foi assim 

 Há de se destacar que naquele momento não havia uma definição 

clara de como seriam estas novas unidades.  A principio estas seriam trata-

das com extensões da Sede, mas depois se definiu por uma configuração de 

unidade mais autônoma com limitações administrativas, orçamentárias e 

financeiras.  
 

 A UNED Manaus por ser do grupo pioneiro, pagou um preço 

por esta indefinição, pois seus espaços foram projetados para terem somen-

te, além da Direção, setores pedagógicos, biblioteca, apoio ao ensino e ao 

aluno, e um pequeno suporte administrativo. 
 

 Com a finalização do projeto, a obra foi licitada sagrando-se 

vencedora a empresa amazonense SIGMA, que após autorização da execu-

ção dos serviços iniciou os trabalhos em 1987. 
 

 As instalações seguiram em construção até praticamente seu 

término em 1989. Nesse mesmo ano foi realizada a inauguração do prédio 

com a presença de várias autoridades, servidores, alunos e convidados. 
 

 Após sua inauguração, a Escola Técnica Federal do Amazonas 

teve dificuldades em iniciar as atividades da Unidade e após negociações o 

prédio foi entregue à Fundação Centro de Analise e Produção Industrial 

(FUCAPI) para implantação do Centro Amazonense de Educação Tecno-

lógica Lindolfo Collor de Mello (CAEST), com oferta dos cursos técnicos 

de Informática Industrial e Mecânica. 
 

 Nesse período, alguns servidores começaram seu exercício na 

UNED Manaus.  
 

 No primeiro semestre uma crise financeira fez a FUCAPI devol-

ver o prédio à Escola Técnica, que praticamente foi obrigada a assumir sua 

condição de mantenedora. 
 

 Assim, a Portaria MEC nº. 1241 de 27/08/1992 foi expedida, 

pelo então ministro Eraldo Tinoco, autorizando o funcionamento da UNI-

DADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE MANAUS, com fatos 

de sua trajetória de 25 anos, marcados em sua LINHA DE TEMPO descri-

ta a seguir: 
 

Cronologia da história do CMDI 

    1992 
* Autorização de Funcionamento da UNED Manaus 

* Assume a Direção da Unidade o Prof. Jeferson Jurema 

* Acordo ETFAM-FUCAPI permite o uso de equipamentos e mobiliários pertencentes da 

Fundação pela UNED  
 

    1993 
* Realização do 1º. Processo Seletivo para os cursos de Eletrônica e Informática Industrial 
 

    1994 
* Transferência do corpo docente, discente e da infraestrutura do curso de Eletrônica da Unidade 

Sede para a UNED 

* Assume a Direção da Unidade o Prof. José Carlos Nunes de Mello 

* Primeira participação em evento internacional de aluno da UNED por meio do PROGRAMA 

RUTA QUETZAL, patrocinado pelo Governo Espanhol e o Banco BBVA 


