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Ata da 291a Reunião do Conselho Deliberativo  do Ceam,  realizada  no  dia  vinte  e
quatro de novembro 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, dos Programas de Pós-Graduação e representantes constantes na lista
de presença anexa, presidida pela professora Maria Lúcia Pinto Leal, diretora do Ceam. 1)
INFORMES: 1.1) Compra dos computadores (Ata n. 065/2016 da UFBA – Processo
de adesão em andamento): a diretora do Ceam iniciou a reunião informando que foi feito
empenho para aquisição e que o Ceam aguarda a entrega. Informou também que todo o
orçamento foi utilizado para compra de computadores, passagens e trabalhos gráficos. 1.2)
Apresentação do selo comemorativo dos 30 anos do Neaz e do Seminário de Estudos
Amazônicos  (a  ser  realizado  em  junho  de  2017):  o  professor  Manoel  Andrade,
coordenador do Núcleo, informou sobre o evento e sobre o seminário Vivência de um
Seringueiro na Amazônia, a ser realizado em 02/12/2016. A diretora parabenizou o Núcleo
pelo  trabalho  que  vem  desempenhando  e  pelos  30  anos  de  dedicação  e  ressaltou  a
importância  e  a  capacidade  de  trabalho  dos  Núcleos  Temáticos  em  geral. 2)
DELIBERAÇÕES:  2.1) Aprovação: a Ata da 290a Reunião do CD-Ceam será provada
na próxima reunião,  pois foram solicitadas  pequenas correções. 2.2) Apresentação do
Regimento do Ceam com as alterações feitas pela Comissão do Regimento: não foi
feita a apresentação tendo em vista quorum muito baixo em razão da realização de eventos
importantes  na Universidade de Brasília  e a posse da professora Márcia Abrahão, que
ocorreria às 18 horas desse mesmo dia. A diretora apenas ressaltou e agradeceu o empenho
da Comissão responsável, solicitando que os membros do CD-Ceam lessem o regimento e
fizessem sugestões para aprovação em nova reunião. 2.3) Adesão ao serviço voluntário
da professora Anúzia Gabrielle Cavalcante Brígido junto ao NEC: foi aprovada por
unanimidade de acordo com parecer favorável do professor Manoel Andrade, coordenador
do Neaz, que solicitou que se anexasse ao processo o  curriculum e os documentos de
titulação  da  professora.  2.4)  Adesão  ao  serviço  voluntário  do  professor  Sussumo
Matsui  junto ao NEC:  foi  aprovada por  unanimidade  pelo  Conselho considerando o
parecer favorável do professor Fernando Edmundo Chermont Vidal, coordenador do NPH.
2.5) Adesão ao serviço  voluntário da professora Vanessa Alves  Carneiro junto ao
NEP:  foi  aprovada por  unanimidade  de acordo com o parecer  favorável  do professor
Carlos  Marcos  Batista,  coordenador  do  NP3.  2.6)  Adesão  ao  serviço  voluntário  da
professora Christiana Galvão Ferreira de Freitas junto ao NEP:  a professora Nair
Heloísa Bicalho de Sousa, coordenadora do Nep, não entregou o processo em tempo hábil
para deliberação do CD-Ceam. 2.7) Adesão ao serviço voluntário da professora Eliane
Aparecida da Cruz junto ao NEP (extrapauta): aprovada com uma abstenção de acordo
com parecer  favorável  do  professor  Carlos  Marcos  Batista,  do  NP3.  2.8)  Adesão  ao
serviço voluntário da professora Claudia de Resende Machado de Araújo junto ao
NEP (extrapauta):  aprovada por  unanimidade de acordo com o parecer  favorável  do
professor Carlos Marcos Batista, coordenador do NP3. 2.9) Indicação de suplente para a
Câmara  de  Extensão  (extrapauta):  foi  aprovada  por  unanimidade  como  suplente  a
professora Carla Bruno Targino dos Santos, membro do Nepti. Contudo, esta aprovação
ficou condicionada à aprovação posterior do Regimento do Ceam.  2.10) Renovação de
adesão ao serviço voluntário do professor Carlos Potiara junto ao Neaz: o Conselho
aprovou por unanimidade segundo o parecer favorável da professora Ana Lúcia Abreu,
coordenadora do Necoim, que leu a conclusão do parecer, mas solicitou que fosse anexada
a cópia da formação de doutorado do professor.  2.11) Projeto de Pesquisa: a “Pesquisa
sobre a Execução da Medida Socioeducativa na Perspectiva dos(as) Socioeducandos(as) e
dos(as) Profissionais do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal”  foi aprovada por
unanimidade  de  acordo  com  parecer  favorável  da  professora  Inês  Maria  Almeida,
coordenadora do Neal/CForm.  2.12) Renovação da coordenação do Nesp: seguindo o
parecer  favorável  do  professor  Jair  Reck,  coordenador  do  Nescuba,  foi  concedida  a
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renovação  com uma  abstenção  dos  presentes.  2.13)  Proposição  da  criação  de  duas
disciplinas  pelo  NEC:  o  Conselho aprovou por  unanimidade  a  criação  das  seguintes
disciplinas do NEC: Filosofia Clássica e Filosofia e Medicina na Antiguidade, de acordo
com parecer favorável do professor Carlos Batista, coordenador de Graduação do Ceam.
2.14) Proposição de criação de uma disciplina pelo NEP: a disciplina Gestão de Riscos
e Desastres, Assistência Humanitária e a Proteção dos Direitos Humanos: Relações entre o
Direito  Internacional  Humanitário,  o  Direito  Internacional  de  Prevenção  e  Resposta  a
Desastres  e  o  Direito  Internacional  dos  Direitos  Humanos,  de  acordo  com  parecer
favorável do professor Carlos Batista, coordenador de Graduação do Ceam, foi aprovada
por unanimidade. 2.15) Aprovação da Lista de Oferta 1/2017: o Conselho aprovou por
unanimidade a lista, mas com pedidos de correções, inclusive em relação ao número de
vagas, que serão providenciadas pela Secretaria  do Ceam, bem como o acréscimo das
disciplinas aprovadas nesta reunião.  2.16) Projeto de extensão “Avaliação comparada
da  Introdução  dos  Indicadores  de  Qualidade  de  Educação  entre  Países
Selecionados”,  bianual,  proposto pelo Neomni-TEL-TEC (extrapauta):  o Conselho
aprovou por unanimidade de acordo com parecer favorável da professora Andréa Mathes
Faustino,  representante  da  Câmara  de  Extensão  do  Ceam,  mas  solicitou  que  fosse
acrescentada  pelo  professor  responsável  pelo  Projeto,  Ricardo  Wahrendorff  Caldas,  a
planilha de dados e que as datas de realização fossem corrigidas. 2.17)  Aprovação de
evento: o Conselho aprovou a realização do evento de extensão “I Colóquio de Arte e
Educação  da  UnB  (ColoqArte)”,  evento  gratuito  proposto  pelo  professor  Dr.  Paulo
Bareicha, a ser realizado nos dias 12 e 16 de dezembro de 2016, com duração de 16 horas,
no auditório do Departamento  de Música.  3) ASSUNTOS GERAIS:  a diretora Maria
Lúcia  informou  sobre  sua  posse,  a  ser  realizada  no  auditório  do  Ceam no dia  28  de
novembro  de  2016  às  16  horas,  e  ressaltou  que  contava  com  a  presença  de  todos;
agradeceu  aos  Núcleos  e  às  Pós-Graduações  pelo  envio  do  material  para  o  anuário;
informou que o PDI para 2017 está assegurado, mas, considerando que é um orçamento
pequeno, é necessário que o Ceam se empenhe na busca de mais recursos. O professor
Carlos Potiara solicitou a palavra e chamou a atenção para a necessidade de retomar a
produção da Revista do Ceam e sugeriu uma reunião para o dia 7 de dezembro de 2016. O
professor  Carlos  Batista  solicitou  a  palavra  e  ressaltou  a  necessidade  de  o  CD-Ceam
conhecer os membros voluntários dos Núcleos com o intuito de legitimar ainda mais esse
trabalho  que  exige  o  reconhecimento  da  comunidade,  inclusive  com  pontuação  na
produção acadêmica. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às quinze horas
e quarenta  e  dois  minutos.  Esta  ata  foi  lavrada por mim, Fatima Rejane  de Meneses,
_____________________ Raimunda Dias_______________, Anne Christine dos Santos
Braga________________  e  Érica  Sidou Rodrigues  de  França  ________________ que
atuaram como secretárias na Plenária. 
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