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Ata da 293a Reunião do Conselho Deliberativo do Ceam, realizada no dia dezesseis de
fevereiro de dois mil e dezessete, com início às quatorze horas e trinta e seis minutos, no
auditório do Ceam. Membros presentes: diretora do Ceam, coordenadores dos Núcleos
Temáticos e representantes constantes na lista de presença anexa, presidida pela professora
Maria Lúcia Pinto Leal, diretora do Ceam. 1) INFORMES: 1.1) Seminário para elaboração
do Planejamento Estratégico 2017/2018: a ser realizado em 30 e 31 de março de 2017, na
Casa de Niemeyer com os seguintes objetivos: • definir a política do Ceam; • elaborar o
planejamento estratégico do Ceam 2017/2018; • aprovar o Regimento do Ceam. 1.2)
Orçamento PDI/FAI/Atividades Específicas (exercício 2017): a diretora informou que o
orçamento para 2017 é de R$ 51.000,00, que será dividido nos dois semestres; e o do FAI é de
R$ 7.000,00. A diretora cedeu a palavra ao servidor José do Egito Candeia Marinho Júnior,
que informou que o Ceam deve buscar junto à UnB um valor maior, uma vez que oferece
disciplinas e que o valor está ligado ao número de alunos, embora o Ceam não seja unidade
acadêmica, e sim um centro. Por isso não se enquadra nas normas do PDI. A diretora
informou que o Ceam está empenhado em ser constituído como unidade acadêmica,
considerando inclusive o Regimento do Centro. Complementou ainda que espera que a
conclusão do Regimento se dê na última semana de março para aprovação pelo Consuni da
UnB. 1.3) Compra dos computadores – Ata n. 065/2016 da UFBA – Entregue: a diretora
informou sobre a compra dos computadores de acordo com a Ata n. 65/2016. Os
computadores seriam de um projeto do Nesp, que cedeu 13 deles ao Ceam, mas ainda não
foram distribuído aos Núcleos por que os coordenadores que fizeram solicitação prévia devem
se dirigir ao servidor José do Egito para receber os computadores e assinar os recibos
correspondentes ao número do equipamento patrimoniado e o compromisso de uso. Disse
também que os demais Núcleos serão beneficiados em outra oportunidade. 1.4) Internet do
Ceam – instalada: a diretora Maria Lúcia informou que a internet já está instalada e
funcionando com acesso a todos os Núcleos e solicitou que estes informassem a Secretaria
sobre eventuais problemas com a internet e com o uso da ferramenta pelos coordenadores.
1.5) Anuário Estatístico 2016: a diretora solicitou que os coordenadores providenciem o
encaminhamento do relatório de seus Núcleos até o dia 15 de março de 2017 para que seja
incluído no relatório final. 1.6) Fórum Internacional sobre a Amazônia – Neaz/Ceam: a
diretora do Ceam informou sobre o Fórum Internacional sobre a Amazônia, a ser realizado de
6 a 9 de junho 2017 por meio de painéis e apresentação de trabalhos e cedeu a palavra ao
professor Manoel Pereira de Andrade , que divulgou o Fórum e falou da importância de unir
as várias linhas de pesquisa. 2) DELIBERAÇÕES: 2.1) Adesão ao serviço voluntário da
professora Jacqueline Fiúza da Silva Regis junto ao Nelis/Ceam: Foi aprovada por
unanimidade a adesão da professora Jacqueline ao Nelis/Ceam de acordo com o parecer
favorável da professora Lourdes Maria Bandeira, coordenadora do Nepem/Ceam. 2.2) Adesão
ao serviço voluntário do professor Marco Paulo Fróes Schettino junto ao Neaz/Ceam. A
adesão do professor e pesquisador foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de acordo
com o parecer favorável da professora Viviane Melo Resende, coordenadora do Nelis/Ceam.
3) EXTRAPAUTA: Adesão ao serviço voluntário do pesquisador Gilney Amorim Viana
de Castro ao Núcleo de Estudos Amazônicos (Neaz/Ceam): a adesão foi aprovada por
unanimidade de acordo com o parecer favorável da professora Ana Lúcia de Abreu Gomes, do
Necoim/Ceam, faltando apenas anexar cópia do RG e do CPF para finalização do termo de
adesão e encaminhamento ao Decanato de Gestão de Pessoas. 3) ASSUNTOS GERAIS: foi
apresentada pela diretora do Ceam uma proposta de seminário para discussão sobre o Centro.
O objetivo é definir a política do Ceam, elaborar o planejamento estratégico de 2017/2018 e
aprovar o Regimento, inclusive com indicativo de se tornar uma unidade acadêmica. A
professora Maria Auxiliadora pediu a palavra e ressaltou a importância de o Ceam se
transformar em unidade acadêmica, uma vez que é inter e multidisciplinar. Para o seminário,
os Núcleos foram agrupados em cinco grandes áreas: 1) Desenvolvimento, meio ambiente e
sociedade (NEA, Neagri, Neaz e Neur); 2) Políticas públicas (Neppos, Nesp, Np3, Nesprom,
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Neal, NPH e OJ); 3) Direitos humanos (NEP, Nepem, Neij, Neab, Nedig, Nepti e Nevis); 4)
Linguagem, comunicação, cultura e arte (Nelis, Necoim, Nemp e NEC); 5) Estudos latinoamericanos, europeus e asiáticos (Nescuba, Mercosul, NEE, Neásia, Neomni e N-Futuro). A
professora ressaltou a importância da elaboração do Seminário do Planejamento Estratégico.
Solicitou a escolha e a votação de uma comissão para preparar o seminário e que os
professores presentes se pronunciassem se aprovavam ou não o seminário. As professoras
Dora, Nair Bicalho e Lourdes Bandeira se pronunciaram de forma favorável ao seminário.
Dora sugeriu que fossem feitas atividades em grupos de acordo com propostas afins e
ressaltou que os temas cidadania e direitos humanos já congregam vários Núcleos. Para
produção do evento foram criadas comissões: Comissão de Infraestrutura (Secretaria do
Ceam); Comunicação (setor de comunicação do Ceam); Técnica (professores e consultores).
A assembleia aprovou por unanimidade a realização do seminário. A diretora vai solicitar aos
coordenadores cujos estagiários não estão comparecendo ao Ceam que marque uma reunião
com todos os estagiários para dar esclarecimentos sobre a política de estágio. A professora
Lourdes Bandeira informou sobre um ato de paralisação de uma hora para reflexão sobre a
violência contra a mulher na UnB e que o objetivo também é exigir que a UnB se pronuncie
sobre esse tema. A professora Nair Bicalho informou sobre o Pacto Universitário em
Educação em Direitos Humanos e falou de seu empenho para que a UnB faça parte desse
pacto. O Núcleo de Saúde Pública fez um convite para um evento sobre as Políticas de
Equidade promovido pelo Núcleo: “Primeira Oficina Nacional de Planejmaneto da Rede de
Observatórios de Políticas de Quidade do SUS”. 3.1). Leitura e aprovação da Ata da 292a
Reunião Ordinária do CD-Ceam: a Ata da 292a Reunião do CD-Ceam foi aprovada sem
ressalva. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e oito
minutos. Esta ata foi lavrada por mim, Anne Christine dos Santos Braga_________________,
Fatima Rejane de Meneses, __________________, Raimunda Dias Saldanha,
__________________, que atuamos como secretárias na Plenária.

