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  Ata da 297a Reunião do Conselho Deliberativo do Ceam, realizada no dia 29 de junho de
dois mil e dezessete, com início às quatorze horas e quinze 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: A professora Maria
Lúcia iniciou a reunião anunciando o retorno da secretária executiva do Ceam, que estava de
licença maternidade. 1.1) Regimento do Ceam: Foi informado pela diretora que o regimento
do Ceam está sendo analisado por três pareceristas membros do Consuni. Sendo que dois
deles, o professor Mário Diniz (IH) e o professor Paulino Conceição (FAC) participaram de
uma reunião  com os  membros  da comissão do regimento  do Ceam.  O professor  Manoel
Andrade, coordenador do Neaz comentou sobre duas questões importantes que os pareceristas
do Consuni solicitaram: um histórico mais detalhado do Ceam; e uma justificativa pela qual o
Ceam quer  se  tornar  uma unidade  acadêmica.  A professora  Maria  Lúcia  informou que a
próxima reunião entre a comissão do regimento e os professores pareceristas do Consuni foi
agendada para a próxima segunda-feira, dia três de julho. 1.2) Planejamento Estratégico: A
voluntária do Neaz, Enaile Iadanza, apresentou o relatório final elaborado pela comissão do
planejamento  estratégico,  que foi passado entre  os  membros presentes  para considerações
finais. 1.3) Reunião CNPQ/CAPES: A diretora do Ceam informou que no dia vinte e seis de
junho teve uma reunião om a diretora de Engenharias Ciências Exatas Humanas e Sociais
(DEHS)  do  CNPQ,  Dra.  Adriana  Maria  Tonini,  juntamente  com  as  coordenadoras  do
Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, professora Vanessa Castro e do Programa
de Pós-Graduação em Desenvolvimento,  Sociedade e Cooperação Internacional,  professora
Maria  de  Fátima Makiuchi.  A professora Maria  Lúcia  solicitou  que a  professora Vanessa
comentasse sobre os assuntos debatidos na reunião com o CNPQ/ CAPES, que fez um breve
relato  informando  que  o  CNPQ  estimulará  bolsas  de  pesquisas  e  fortalecerá  a
internacionalização dos Programas de Pós-Graduação e a parte de formação ficará a cargo da
CAPES. A professora Vanessa também informou que foi apresentada a proposta da criação do
curso de doutorado em Direitos Humanos. Será lançado um edital para a realização de um
Seminário, em setembro deste ano, sobre a internacionalização e interdisciplinaridade.  1.4)
Proposta de Mestrado/Doutorado profissional em Direitos Humanos Policicas Públicas e
Infância: Em continuidade ao informe sobre a reunião do Ceam com o CNPQ/CAPES, a
professora Vanessa anunciou que o Ceam está pretende lançar um curso pioneiro de doutorado
profissional em Direitos Humanos. 1.5) Oficina PPGs do Ceam:  A professora Vanessa ainda
fez o informe sobre a realização da oficina de elaboração da proposta do Mestrado/Doutorado
em Direitos Humanos e Políticas Públicas,  com áreas de concentração infância/juventude,
gênero/raça/diversidade e educação. 1.6) Criação do Conselho de Direitos Humanos da
UnB:  A professora Maria Lúcia informou que dia vinte e dois de junho, teve uma reunião
com a reitora da UnB, professora Márcia Abrahão, a fim de debater uma política de direitos
humanos  dentro  da  Universidade  de  Brasília,  estiveram  presentes  os  professores  André
(DAC),  Olgamir  (DEX),  Susana  (DAC/DIV),  Nair  Bicalho  (NEP),  Lourdes  Bandeira
(NEPEM),  Maria  Stella  Grossi  (NEVIS),  Tatiana  Lionço  (NEDIG),  Wania  (IP),  Mamede
(FD),  Lívia  (FE),  Claudia  (DEG),  Ivoneide  (Ouvidoria)  além de  representantes  do  DCE,
SINTFUB e ADUNB. 1.7) Criação do Projeto Memória do Ceam: A diretora informou que
ocorreu na última terça-feira, dia vinte e seis de junho, a primeira reunião da Comissão que
tem finalidade  de resgatar  a  memória  do Ceam.  Estiveram presentes  os  professores  Aldo
Paviani,  Nielsen  de  Paula  Pires,  Isaac  Roitman,  Potyara  Amazoneida,  Manoel  Pereira  de
Andrade, Ana Lúcia Abreu, Maria Auxiliadora César, Nair Bicalho, José Geraldo, Kim de
Andrade, José Walter Nunes. 1.8) Informes dos Núcleos: A professora Maria Lúcia solicitou
que os informes extra-pauta fossem realizados nesse momento, para, então, dar seguimento ao
último informe, porém ressaltou que na próxima reunião todos os informes que não constarem
da pauta deverão ser informado no item “Assuntos Gerais”. O professor Manoel de Andrade
(NEAZ) relatou o sucesso do Seminário Internacional sobre a Amazônia, realizado de seis a
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nove de junho, no auditório da Faculdade de Saúde, informando que foram realizadas quinze
rodas de conversa, uma feira, cento e vinte três trabalhos apresentados e três painéis. Contou
com a participação, em torno de quinhentas pessoas e como resultado do Fórum, foi elaborada
uma carta. O professor Manoel ainda informou que para o próximo semestre o Neaz ofertará a
nova disciplina “Tópicos especiais da Amazônica II”, com 08 créditos, e pretende realizar o
projeto  “Vivência  Amazônica",  que  promoverá  uma  viagem  à  Amazônia.  A professora
Lourdes  Bandeira  (NEPEM) informou que juntamente  com a reitoria  está  sendo tomadas
providências  contra  o  assédio  às  mulheres  dentro  da  UnB.  A professora  Andrea  Mathes
(NEPTI) sugeriu a realização de um fórum de extensão do Ceam, para que os Núcleos possam
melhor se programar para a semana universitária, que ocorrerá de 22 a 27/10/2017, na UnB. A
professora Andrea informou que o Nepti ofertará a 6ª turma do curso de apoio a cuidadores
para a pessoa idosa, com a carga de 30 horas. A diretora do Ceam ressaltou a importância do
curso  e  parabenizou  pela  iniciativa,  elogiando  seu  sucesso.  .A professora  Andrea  ainda
informou que o NEPTI lançou a 1ª turma do curso de especialização da saúde da pessoa idosa.
A professora  Nair  Bicalho  (NEP)  informou  que  dia  30/08/2017  será  realizado  o  “Pacto
Universitário  Cultura  da  Paz  e  Direitos  Humanos”.  A professora  Inês  Maria  de  Almeida
(NEAL) informou que o  CFORM está  contando  com o apoio  do  professor  Kleber  (dep.
Linguística) para dar continuidade ao “Pacto da alfabetização na idade certa”, parceria com o
GDF. A professora Inês agradeceu ao professor Ricardo Caldas, a oportunidade de ter sido
indicada por ele a participar da avaliação do ensino da língua portuguesa no Timor Leste. A
professora Renísia Garcia (NEAB) informou que está sendo desenvolvido pelo seu Núcleo
um mapeamento  da  relações  raciais  e  que  o  artigo  deverá  ser  publicado  em breve.  1.9)
Levantamento das atividades do Ceam: Foi apresentado pela diretora do Ceam uma relação
de todos os Núcleos Temáticos, com os dados que a secretaria do Ceam possui de todos os
coordenadores (seus mandatos) e seus membros. Foram verificados que faltavam informações
da  composição  de  alguns  núcleos,  outros  estavam  sem  atividades  e  ainda,  alguns  com
mandato  de  seus  coordenadores  vencidos.  A diretora  solicitou  que  a  secretaria  do  Ceam
entrasse  em  contato  com  todos  os  núcelos  atualização.  Também  foi  apresentado  pela
professora  Maria  Lúcia  um  balanço  de  todas  atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão
desenvolvidos pelo Ceam nos últimos quatro anos, e o relatório financeiro da sua gestão neste
ano de 2017.  2) Deliberações:  2.1)  Aprovação:  a  Ata da 296a reunião  do CD-Ceam foi
aprovada pelo conselho por unanimidade. 2.2) Adesão ao Serviço Voluntário: A adesão ao
serviço voluntário da professora Ana Paula Lemos Martins junto ao Nepem, foi aprovada pelo
CD-Ceam,  conforme  parecer  favorável da  professora   Liziane  Guazina,  coordenadora  do
Nemp. O parecer do professor Rodolfo Lopes, coordenador do Nec, favorável à adesão do
serviço  voluntário  da  professora  Marjore  Nogeira  Chaves  junto  ao  Neab,  também  foi
aprovado pelo conselho.  2.2) Projeto de Extensão: Foi aprovado pelo conselho, o parecer
favorável  da  professora  Carla  Tragino,  coordenadora  suplente  de  Extensão  do  Ceam,  ao
projeto de extensão “Liga Acadêmica de Gerontologia e Geriatria da UnB – LAGGUNB, a ser
ofertado pelo Nepti.  2.3) Mudança de Coordenação:  A professora Patrícia Pinheiro, vice-
coordenadora do Neij, apresentou parecer favorável a mudança de coordenação do Núcleo de
Estudos  Agrários-  Neagri,  que  foi  aprovado  com  unanimidade  pelo  CD-Ceam.  A nova
coordenadora,  professora Clarice  Aparecida dos Santos,  presente na reunião,  apresentou a
professora Carolina Siqueira Gomide, como vice-coordenadora do Neagri. 2.4) Publicação:
A professora Maria Lúcia anunciou que a direção realizou uma parceria com o Ministério da
Justiça  a  fim  elaborar  a  próxima  edição  da  revista  do  Ceam.  O  Conselho  aprovou  a
continuidade da publicação da revista do Ceam, sendo o próximo tema “Tráfico e mobilidade
humana”.  2.5)  Projetos  Extra-Pauta: O Projeto  de  Extensão de  Ação Contínua  (PEAC)
“Apoio à Implantação e Gestão de Agroindústrias Cooperadas: geração de emprego e renda
em assentamentos de reforma agrária”,  proposto pelo Neagri,  foi  aprovado pelo conselho,
conforme  parecer  favorável  da  professora  Andréa  Mathes,  coordenadora  de  extensão  do
Ceam. O professor Ricardo Caldas apresentou duas propostas extra pauta: a implementação

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104



                   Universidade de Brasília – UnB
               Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares – Ceam
________________________________________________________
do Observatório de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e o projeto documentação técnico
científica de processos de pesquisa e desenvolvimento e inovação para execução do projeto
tecnológico denominado: “Projeto Memória da Ciência Brasileira”, com pareceres favoráveis
da  professora  Julie  Schmied,  coordenadora  do  Nee,  ambos  aprovados  pelo  CD-Ceam.  3)
Assuntos gerais: A diretora informou que o seu núcleo (NEIJ) está organizando a publicação
da sua edição do Caderno do Ceam. Lembrou, ainda, que os coordenadores encaminhem à
secretaria do Ceam a relação de todos os pesquisadores/voluntários membros de seus núcleos.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas. Esta ata foi lavrada
por mim, Monica Costa Pimentel Zampieri,_________________, que atuei como secretária
na Plenária. 
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