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Ata da 296a Reunião do Conselho Deliberativo do Ceam, realizada no dia 26 de maio de
dois  mil  e  dezessete,  com início às  quatorze horas  e cinquenta  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. Palestra: Conjuntura Nacional no
Contexto das Contrarreformas e do Sistema da Dívida, professora Maria Lúcia Fatorelli, audi-
tora fiscal e coordenadora da Organização Brasileira Auditoria Cidadã da Dívida no Brasil.
Horário: 14h às 14h30. 1) INFORMES: 1.1) Regimento do Ceam – processo de aprovação
no Consuni: a diretora do Ceam, professora Maria Lúcia Pinto Leal, informou que o Regi-
mento foi encaminhado ao Cepe e será levado à reunião do Consuni em julho para aprovação.
1.2) Eventos do Ceam: A) A diretora do Ceam informou que o encontro sobre “Mobilidade
Humana, Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo” foi bastante produtivo. B) O Núcleo de Es-
tudo da Amazônia (Neaz) reforçou o convite para o Fórum Internacional sobre a Amazônia,
promovido pelo Núcleo, a ser realizado na Faculdade de Saúde de 6 a 9 de junho de 2017, na
Universidade de Brasília. Disse ainda que a programação será extensa e que os painéis ocorre-
rão em toda a Universidade de Brasília, mas especialmente na Faculdade de Saúde. C) O pro-
fessor Murilo Silva Camargo, do Núcleo de Estudos do Futuro (N-Futuros), informou que o
encontro com a Universidade do Sul da Bahia ficou de enviar à UnB uma minuta de proposta
de cooperação. D) A diretora do Ceam informou que a professora Leila Chalub assumiu a co-
ordenadoria da Comissão do Movimento de Educação Popular. E) A diretora do Ceam infor-
mou que o Pacto dos Direitos Humanos, sob a coordenação da professora Nair Bicalho, mas o
grupo está construindo uma proposta mais sólida e concreta e está trabalhando para unir todos
os segmentos da UnB para garantir os direitos dos mais vulneráveis (mulheres, negros, índios
e LGBT). F) O professor Murilo Silva Camargo, do N-Futuros, informou que as atividades do
evento UnB Futuros estão em andamento e que será promovido um evento sobre Atividades
em Comunidades. 2) DELIBERAÇÕES: 2.1) Aprovação da Lista de Oferta 2/2017: a lista
foi aprovada por unanimidade e as alterações que se fizerem necessárias deverão ser encami-
nhadas à Secretaria do Ceam por e-mail. A diretora do Ceam sugeriu que a auditora fiscal Ma-
ria Lúcia Fatorelli oferecesse uma disciplina de módulo livre no Ceam sobre Políticas Públi-
cas e a atual conjuntura política e econômica nacional no próximo semestre. A proposta foi
aprovada por unanimidade. 2.2) Adesão ao serviço voluntário do professor Remigio Todes-
chini junto ao Núcleo de Estudos sobre Violência e Segurança (Nevis): a adesão foi apro-
vada por unanimidade de acordo com a parecerista Viviane Resende, coordenadora do Núcleo
de Estudos em Linguagem e Sociedade (Nelis). 2.3) Adesão ao serviço voluntário da pro-
fessora Tatiana Nascimento dos Santos junto ao Núcleo de Estudos sobre Diversidade
Sexual e de Gênero (Nedig): a adesão foi aprovada por unanimidade de acordo com o pare-
cer da professora Patrícia Pinheiro, coordenadora do Núcleo de Estudos da Infância e Juven-
tude (Neij). 2.4) Adesão ao serviço voluntário da professora Ana Paula Cruz Penante Nu-
nes junto ao Neij: a adesão foi aprovada por unanimidade de acordo com o parecer da profes-
sora Tatiana Lionço, coordenadora do Nedig. 2.5) Adesão ao serviço voluntário da profes-
sora Karina Corrêa Lelles junto ao Nelis: a adesão foi aprovada por unanimidade de acordo
com o parecer do professor Ricardo Caldas, coordenador do Núcleo de Estudos de Organiza-
ções  Multilaterais,  Negociações  Internacionais,  Turismo,  Logística  e  Tecnologia  (Neomni-
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TEL-TEC). 2.6) Mudança da coordenação do Núcleo de Pesquisa para Habitação (NPH):
a mudança de coordenação foi aprovada por unanimidade de acordo com o parecer da profes-
sora Liziane Guazina, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher (Ne-
pem).  EXTRAPAUTA: 2.7) Proposta de compra de passagem e diárias para a diretora
do Ceam: a diretora do Ceam solicitou que fosse aprovada a compra de passagens e diárias
para que ela pudesse comparecer a um evento em Lima, no Peru. A proposta foi aprovada por
unanimidade. Solicitou ainda que fosse criada no  site uma aba com as informações sobre o
uso de recursos do Ceam com o intuito de que os gastos tenham transparência.  2.8) Projeto
de pesquisa Percepção sobre valores éticos nos estados brasileiros, proposto pelo profes-
sor Ricardo Caldas, coordenador do Neomni-TEL-TEC: a pesquisa foi aprovada por una-
nimidade de acordo com o parecer favorável da professora Inês Maria M. Z Pires de Almeida,
coordenadora do Neal/Cform. 2.9) Projeto de pesquisa Corpos, sexualidade e direitos se-
xuais:  sujeitos  e  ação  política  nos  feminismos  contemporâneos,  proposto  pelo
Nepem/Ceam: a pesquisa foi aprovada por unanimidade de acordo com o parecer favorável
do professor Manoel de Andrade, coordenador do Neaz/Ceam. 2.10) Adesão ao serviço vo-
luntário da professora Bárbara Morgana Rodrigues Pinheiro junto ao Neij: aprovação
por unanimidade de acordo com o parecer do professor Marcus Vinicius de Lira Ferreira Ta-
naka, coordenador do Neásia. 2.11) Curso de extensão Cuidados com a pessoa idosa, pro-
posto pelo Nepti: foi aprovado por unanimidade de acordo com o parecer favorável da pro-
fessora Carla Targino Bruno dos Santos, suplente na Câmara de Extensão do Ceam.  3) AS-
SUNTOS GERAIS: a diretora do Ceam solicitou que os professores se inscrevessem nas co-
missões aprovadas no Regimento do Centro e que fossem feitas propostas para início dos tra-
balhos. A diretora do Ceam encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi en-
cerrada às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos. Esta ata foi lavrada por mim, Raimun-
da  Dias  Saldanha___________________  e  Fatima  Rejane  de  Meneses
____________________________, que atuamos como secretárias na Plenária.
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