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Ata da 294a Reunião do Conselho Deliberativo do Ceam, realizada no dia trinta e um de
março de dois mil e dezessete, com início às quatorze horas e trinta minutos, no auditório do
Ceam. Membros presentes: diretora do Ceam, coordenadores dos Núcleos Temáticos e dos
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) Aprovação
do  Regimento  do  Ceam: a  diretora  do  Ceam  agradeceu  as  contribuições  enviadas,  em
especial à Comissão do Regimento e informou que seria feita a leitura do regimento capítulo
por capítulo, com exposição deste na tela para que todos fossem acompanhando e fazendo os
devidos  destaques.  Várias  sugestões  foram  feitas  e  solicitadas  diversas  alterações.  O
Regimento  não foi  aprovado.  A Comissão irá  se  reunir  novamente  para  fazer  os  devidos
ajustes e adaptações.  2) DELIBERAÇÕES:  2.1) Mudança da coordenação do Núcleo de
Estudos  Cubanos  (Nescuba):  foi  aprovada  por  unanimidade  pelo  CD-Ceam,  conforme
parecer  do professor Marcus Tanaka,  a substituição do professor Jair  Reck pelo professor
Erlando da Silva Rêses 2.2) Projeto de pesquisa “Corpos, sexualidade e direitos sexuais:
sujeitos  e  ação  política  nos  feminismos  contemporâneos”  proposto  pelo  Núcleo  de
Estudos e  Pesquisas sobre a Mulher (Nepem):  o  Conselho aprovou por unanimidade o
projeto de pesquisa, de acordo com o parecer favorável do professor Manoel de Andrade. 2.3
Projetos de extensão: a) “Formação de orientadores de estudos – consolidando saberes;
linguagem e matemática para 4o e 5o anos”; b) “Formação de professores – consolidando
saberes; linguagem e matemática para 4o e 5o anos”; c) “Formação de formadores de
estudos – consolidando saberes; linguagem e matemática para 4o e 5o anos” propostos
pelo Neal/Cform: o Conselho aprovou por unanimidade os três projetos, tendo em vista que
em  suas  características  gerais  são  iguais,  mas  para  públicos  diferentes  (orientadores,
professores  e  formadores),  conforme  parecer  favorável  da  professora  Andrea  Mathes,
coordenadora de extensão do Ceam. 3) ASSUNTOS GERAIS: não houve assuntos gerais. A
diretora  do  Ceam  agradeceu  a  presença  de  todos  nos  dois  dias  do  evento  Política  e
Planejamento Estratégico do Ceam 2017/2018 e encerrou a reunião.  Nada mais havendo a
tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas e trinta minutos. Esta ata foi lavrada por
mim, Anne Christine dos Santos Braga _____________________, Fatima Rejane de Meneses
_____________________  e  Raimunda  Dias  Saldanha  _____________________,  que
atuamos como secretárias na Plenária.
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