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Ata da 292a Reunião do Conselho Deliberativo do Ceam, realizada no dia nove de
dezembro 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 e representantes constantes na lista de presença anexa, presidida pela
professora Maria Lúcia Pinto Leal, diretora do Ceam. 1) INFORMES: 1.1)
Apresentação do Anuário: a diretora do Ceam iniciou a reunião informando que o
Anuário já foi elaborado com os dados das atividades dos Núcleos referentes ao ano de
2015, conforme solicitado aos coordenadores anteriormente pela Direção do Ceam. A
professora Maria Lúcia solicitou também que os coordenadores dos Núcleos e seus
colaboradores já comecem a organizar, no formulário encaminhado pela Secretaria do
Ceam para apresentação do anuário de 2016, o relatório das atividades referentes ao ano
de 2016 com as prospectivas dos trabalhos para o ano de 2017. 1.2) Apresentação da
Tabela das Atividades Específicas (exercício 2017): a diretora apresentou a tabela das
atividades para 2017 e informou que foram colocados recursos para todos os Núcleos em
atividade no valor de R$ 20.000,00 para passagens e diárias e pedidos de orçamento fora
do PDI. 1.3) Patrimônio do Ceam: o servidor José do Egito fez uma breve apresentação
acerca do levantamento patrimonial do Ceam e informou ainda que está tentando resolver
a questão dos professores que já se aposentaram e que ainda estão com carga patrimonial
em seu nome. O servidor salientou que já concluiu o levantamento patrimonial de 15
Núcleos. 1.4) Compra dos computadores – ata no 065/2016 da UFBA – fase de entrega
pelos fornecedores: a professora Maria Lúcia informou aos presentes que a ata da compra
dos computadores já foi aprovada e os fornecedores informaram que a previsão de entrega
será em janeiro de 2017. 1.5) Internet do Ceam – fase de instalação: foi informado que
os técnicos do CPD começarão a instalação no mês de janeiro de 2017. O professor Carlos
Marcos Batista, coordenador do NP3, questionou a instalação da internet e do wi-fi dos
núcleos que já tinham acesso, e a Secretaria se prontificou a entrar em contato com o CPD
para solicitar maiores informações acerca do questionamento. 1.6) Curso de capacitação
dos servidores – 1a fase – SCDP: já foi iniciado com a parte de legislação e em breve
entrará na parte do sistema. 1.7) Férias dos coordenadores – comunicar à Secretaria do
Ceam: os professores devem enviar à Secretaria do Ceam o período de férias e indicar um
substituto para receber os computadores dos Núcleos contemplados. 1.8) Contribuição
da caixa de Natal para os colaboradores do Ceam: foi solicitada uma contribuição para
a caixa de Natal para os colaboradores da Copa, da Portaria e da Limpeza do Ceam, e esta
se encontra na Secretaria. 1.9) Evento Neaz/Ceam – Vivência Amazônica – 10 a 21 de
dezembro de 2016: a professora Enaile do Espírito Santo informou sobre o evento
coordenado pelo professor Manoel Andrade, coordenador do Núcleo de Estudos
Amazônicos (Neaz), que será uma viagem para trabalho de campo com visitas às
comunidades indígenas, quilombolas, extrativistas e agriculturais. Comporão o trabalho
alunos de vários cursos, principalmente os das ciências ambientais, no total de 36
estudantes e três professores, que estão indo com recursos levantados pelos alunos e pelos
professores por meio de bazar, venda de bolos, livro ouro, doações de cestas básicas que
serão entregues às comunidades locais. A professora Maria Lúcia solicitou a contribuição
dos presentes. 2) DELIBERAÇÕES: 2.1) Leitura e aprovação da Ata da 291a Reunião
Ordinária do CD-Ceam: a Ata da 291a Reunião do CD-Ceam foi aprovada com ressalva
da professora Andrea Mathes – coordenadora do Nepti –, que solicitou que fosse inserida
na linha 71 a palavra “financeiros” após dados. 2.2) Adesão ao serviço voluntário da
professora Christiana Galvão Ferreira de Freitas junto ao NEP: a adesão foi aprovada
por unanimidade de acordo com parecer favorável da professora Lourdes Maria Bandeira,
coordenadora do Nepem. 3) EXTRAPAUTA: Recondução do professor Luiz Fernando
Macedo Bessa como coordenador e da professora Ana Paula Vidal como vicecoordenadora do Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais (Neur): foi aprovada a
recondução. 3) ASSUNTOS GERAIS: 3.1) Apresentação do Regimento do Ceam com
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as alterações feitas pela Comissão do Regimento: a diretora apenas ressaltou e
agradeceu o empenho da Comissão responsável, solicitando que os membros do CDCeam lessem o regimento e fizessem sugestões para aprovação em nova reunião do CDCeam em 2017. 3.2) Atividade do Núcleo Nepem: a professora Lourdes Maria Bandeira,
coordenadora do Nepem, informou sobre a Audiência Pública sobre Violência contra
Mulheres realizada no auditório da química. 3.3) Apresentação do novo Site do Ceam:
foi apresentado pelo servidor Rodolfo Ward o novo layout do site do Ceam, seguindo o
novo padrão institucional, com previsão de estar no ar em fevereiro de 2017. A professora
Maria Lúcia elogiou todos os Núcleos pelas atividades desenvolvidas em 2016. Nada mais
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às quinze horas e cinquenta e oito minutos. Esta
ata foi lavrada por mim, Anne Christine dos Santos Braga_________________, Érica
Sidou Rodrigues de França, ___________________, Raimunda Dias Saldanha,
__________________, que atuamos como secretárias na Plenária.

