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Ata da 290a Reunião do Conselho Deliberativo do Ceam, realizada no dia trinta de
setembro de dois mil e dezesseis, com início às quatorze horas e trinta minutos, no
auditório do Ceam. Membros presentes: diretora do Ceam, coordenadores dos Núcleos
Temáticos, Programas de Pós-Graduação e representantes constantes na lista de presença
anexa, presidida pela professora Maria Lúcia Pinto Leal, diretora do Ceam. 1) Informe:
1.1) Falecimento da professora Cléria Botelho da Costa: a diretora do Ceam iniciou a
reunião informando que a professora Cléria faleceu no dia dezessete de setembro deste
ano. Foi apresentada uma homenagem à estimada professora que muito contribuiu com o
Ceam e com seus Programas de Pós-Graduação. As professoras Vanessa Maria de Castro
(PPGDH), Nair Bicalho (NEP), Maria Salete (NEP) e Lourdes Bandeira (Nepem) também
se pronunciaram em homenagem à professora Cléria. 1.2) Apresentação das atividades e
encaminhamentos da nova Direção do Ceam: a professora Maria Lúcia realizou,
projetada em slides, apresentação de suas ações na Direção do Ceam no primeiro mês de
sua gestão. Fez uma detalhada explanação de suas atividades e os encaminhamentos
realizados. 1.3) Inventário Patrimonial: a diretora lembrou do prazo para a entrega do
levantamento patrimonial de todo o Ceam, que se encerra no dia trinta de novembro deste
ano. Ressaltou que foram encaminhados vários emails solicitando que cada servidor avalie
os bens patrimoniais relacionados em sua carga patrimonial e devolva ao Ceam até o dia
cinco de novembro para que o setor de patrimônio possa consolidar e analisar as
informações prestadas, e se houver alguma divergência, tenha tempo hábil para saná-las.
1.4) Regimento do Ceam: a diretora informou que retomará as discussões sobre o
Regimento do Ceam e que convocará a primeira reunião da Comissão do Regimento para
a próxima sexta-feira, sete de outubro. A Comissão foi composta pelos professores: Maria
Lúcia, diretora do Ceam, Potyara Amazoneida (Neppos), Vanessa Maria de Castro
(PPGDH), Manoel Pereira de Andrade (Neaz), Murilo Camargo (N-Futuros), Nair Bicalho
(NEP), Doriana Daroit (PPGDSCI) e pelas servidoras Érica Sidou e Monica Zampieri.
1.5) Eventos: a professora Lourdes Bandeira informou que o Nepem realizará, dia sete de
novembro, uma audiência pública sobre a violência contra as mulheres na UnB. O local
será divulgado em breve via informe rede. A professora Nair Biacalho informou que o
NEP e o PPGDH convidaram o sociólogo da Universidade de Coimbra Boaventura de
Sousa Santos para realizar a palestra “A Democracia Difícil: É Possível um Novo
Contrato Social?”. O evento será no dia vinte e oito de outubro, às 17 horas, no Auditório
da ADUnB. 2) Deliberações: 2.1) Aprovação: a Ata da 289a reunião do CD-Ceam foi
aprovada com correções. 2.2) Prestação de Contas da Direção do Ceam da gestão
anterior (2014-2016): o Conselho aprovou o parecer favorável da professora Viviane
Resende, coordenadora do Nelis, referente à prestação de contas do professor Gustavo
Baptista na Direção do Ceam no biênio 2014-2016. 2.3) Adesão ao serviço voluntário: o
Conselho aprovou o parecer favorável da professora Inês Maria de Almeida, coordenadora
do Neal/Cform, à adesão ao serviço voluntário da professora Enaile do Espírito Santo
junto ao Neaz. As adesões ao serviço voluntário dos pesquisadores Andréia Maria Araújo
Drummond, Roberto Carlos de Oliveira e Edu Turte Cavadinha foram aprovadas
conforme parecer favorável do professor Jair Reck, coordenador do Nescuba. 2.4)
Projetos de extensão: o Conselho aprovou os pareceres favoráveis da professora Andrea
Mathes, coordenadora de extensão do Ceam, aos projetos: a) “IV Curso de Cuidado com a
Pessoa Idosa com Demência”, proposto pelo Nepti”; b) “Curso de Capacitação do
Processo de Trabalho de Agentes Comunitários de Saúde”, proposto pelo Nesp”. Foi
apresentado pelo professor Mário Lima Brasil o pedido de homologação da banca e do
edital de seleção para estudantes para o Projeto “PET Conexão de Saberes” e que foi
aprovado com unanimidade pelo Conselho, conforme o parecer favorável do professor
Manoel Pereira de Andrade, coordenador do Neaz, que ressaltou que o referido PET estará
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vinculado ao Neaz. Os projetos de extensão “Formação de Coordenadores Regionais do
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa com Foco em Ciências”, propostos pelo
Neal/Cform foram retirados de pauta devido à ausência do parecer da coordenadora de
extensão, porém foi aprovado pelo Conselho que a diretora do Ceam autorize ad
referendum para que não seja prejudicado quanto aos prazos de execução, dando assim
prosseguimento ao projeto 3) Assuntos gerais: a diretora do Ceam convidou a todos para
permanecerem após o término da reunião a fim de participarem do chá de fraldas
organizado para a servidora Monica Zampieri. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada às dezesseis horas e cinquenta minutos. Esta ata foi lavrada por mim, Monica
Costa Pimentel Zampieri,_____________________, que atuei como secretária na
Plenária.

