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Ata de Reunião realizada em 7 de dezembro de 2021 com coordenadoras/es dos
PPG, servidores, servidoras e colaboradoras do CEAM para debater e deliberar
sobre o retorno ao trabalho presencial no CEAM, conforme determina a
Resolução CAD 0051/2021. A reunião foi realizada virtualmente pelo Teams com início
às onze horas. Presentes: diretora do CEAM, profa. Viviane de Melo Resende,
coordenadoras de PG profa. Cynthia Bisinoto Evangelista de Oliveira (EPPIJD) e profa.
Clarice Aparecida dos Santos (Vice Coordenadora PPGPPIJ), coordenador de PG prof.
Luiz Fernando Macedo Bessa (PPGDSCI), servidores José do Egito Candeira Marinho
Júnior e Lucas Martins Ramalho, servidoras Luziane Borges Wanick, Maria Rosa
Gonçalves da Silva, Raimunda Dias Saldanha, Samara Marcelino Ferreira,
colaboradoras Isa Guerreiro e Laísa Raquel Martins Rodrigues (CEAM), Andressa
Morais Magalhães e Maria Edilva Macedo (EPPIJD), e Ana Heloísa Pereira de Sousa
(estagiária do PPGDH/CEAM). A reunião foi presidida pela diretora do CEAM, que
iniciou a reunião falando sobre retomada do trabalho presencial na UnB conforme
determina a Resolução CAD 0051/2021, com a obrigatoriedade de retorno gradual e
seguro ao trabalho presencial também no CEAM, seguindo determinação da referida
Resolução. As professoras Cynthia e Clarice colocaram que na EPPIJD e na PPGPPIJ
não haveria necessidade do retorno presencial neste momento, visto que as aulas não
serão presenciais e que por este motivo não haveria a necessidade de ter o
funcionamento presencial da secretaria. O professor Bessa também colocou que as
aulas do PPGDSCI não serão presenciais, mas que acharia oportuno o funcionamento
da secretaria em forma de escala. Foram informadas as duas demandas de
continuidade do trabalho remoto recebidas pela Direção mediante auto declaração da
servidora Luziane Borges Wanick e do servidor José do Egito Candeira Marinho Júnior,
e a Diretora informou que para os dois casos deu ciência em concordância (SEI
23106130486/2021-60 e 23106.131239/2021-81 respectivamente). Lucas explicou, com
base em reunião da CAD na qual representou o CEAM durante as férias da Diretora,
sobre a obrigatoriedade do retorno gradual das unidades em toda a universidade, já
que servidoras e servidores terão de retomar o ponto eletrônico. A Diretora ponderou
que o retorno poderá ser gradual e em escala, e portanto embora seja obrigatório algum
grau de retorno é possível escalar em dias da semana conforme as possibilidades de
segurança em cada secretaria e em cada espaço, considerado o plano de contingência
da unidade, a fim de garantir um retorno seguro a todas e todos. Depois que todas e
todos foram ouvidos, foi deliberado por unanimidade que a secretaria do CEAM irá
funcionar todas as terças e quintas-feiras de 10h a 16h com o servidor Lucas e a
servidora Samara, em escala com as colaboradoras Isa e Laísa, respeitando a
ocupação máxima do espaço da secretaria do Bloco A conforme o plano de
contingência do CEAM. A secretaria de PPG terá retorno no mesmo padrão, devendo
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as secretarias do EPPIJD e PPGPPIJ funcionar no espaço físico do PPGDH/PPGDSCI
no Bloco C. As servidoras Maria Rosa e Anne farão escala com as colaboradoras Maria
e Andressa, respeitando a ocupação máxima do espaço da secretaria de PG do Bloco
C conforme o plano de contingência do CEAM. A colaboradora Isa irá inserir uma nota
no site do CEAM informando ao público do novo funcionamento do CEAM, dias,
horários, escalas de servidoras e servidores, e ramais dos setores. O retorno pleno dos
núcleos não está autorizado neste momento, conforme o Plano de Contingência do
CEAM. O acesso às salas dos núcleos poderá ser feito nos dias de atendimento ao
público (terças e quintas, de 10h a 16h) mediante agendamento prévio, devido à
limitação imposto ao distanciamento no corredor. A diretora do CEAM informou que
todas as resoluções tomadas nesta reunião poderão ser sujeitas a mudanças conforme
o andamento da crise sanitária. Essas decisões passam a valer na quinta-feira dia 9 de
dezembro, quando todas as secretarias do CEAM retomarão atendimento presencial
conforme esse detalhamento e seguindo todos os protocolos de segurança. O uso de
máscaras e demais itens de proteção é obrigatório. Não havendo mais nada a tratar, a
diretora encerrou a reunião às doze horas e trinta minutos. Esta ata foi lavrada por mim,
Luziane Borges Wanick, Secretária Executiva do CEAM.
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