
                   Universidade de Brasília – UnB 

               Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares – Ceam 

________________________________________________________ 
Ata da 298a Reunião do Conselho Deliberativo do Ceam, realizada no dia 31 de agosto de 1 

dois mil e dezessete, com início às quatorze horas e dez minutos, no Auditório do Ceam. 2 

Membros presentes: diretora do Ceam, coordenadores dos Núcleos Temáticos e dos 3 

Programas de Pós-Graduação e representantes constantes na lista de presença anexa, presidida 4 

pela professora Maria Lúcia Pinto Leal, diretora do Ceam. 1) INFORMES: a professora 5 

Maria Lúcia iniciou a reunião justificando a excepcionalidade desta reunião; ela foi 6 

convocada nesta quinta-feira devido à reunião do Consuni, que acontecerá amanhã, sexta-7 

feira, dia previsto para acontecer as reuniões do CD-Ceam. 1.1) Ato da Reitora n. 0924/2017 8 

(CDHUnB): a diretora apresentou o Ato da Reitora que instituiu a Comissão de Direitos 9 

Humanos da UnB e informou que o Ceam está sendo representado por ela e pelas professoras 10 

Tatiana Lionço, Lourdes Maria Bandeira e Renísia Cristina Garcia Filice. 1.2) Regimento do 11 

Ceam: a diretora do Ceam informou que ainda não houve a apreciação do Regimento do 12 

Consuni e que a Comissão do Regimento participou de nova reunião com os pareceristas. A 13 

diretora concedeu a palavra à professora Maria Auxiliadora, que esclareceu os pontos 14 

alinhados na referida reunião e que o documento final do regimento deverá ser encaminhado 15 

para apreciação do Conselho Universitário no mês de outubro. 1.3) Projeto Memória: a 16 

professora Maria Lúcia informou que a Comissão criada a fim de resgatar a memória do 17 

Ceam já se reuniu quatro vezes e que está trabalhando na materialização de um documentário 18 

do histórico do Ceam. Informou ainda que a médio prazo deverá ser lançada uma publicação 19 

sobre a memória do Ceam. 1.4) Fórum de Extensão do Ceam na Semana Universitária: a 20 

diretora passou a palavra para a professora Andrea Mathes, coordenadora de extensão do 21 

Ceam, que fez um breve relato referente ao cadastramento dos projetos de extensão e 22 

destacou que este deve ser realizado. Ela se colocou à disposição para ajudar no que fosse 23 

preciso. Também lembrou que dia dez de setembro começa o prazo para cadastro das 24 

atividades de extensão na semana universitária. 1.5) Mestrado/Doutorado Profissional 25 

Direitos Humanos, Políticas Públicas e Infância: a diretora informou que estão sendo 26 

finalizados os trabalhos de criação dos programas da APCN profissional: 27 

Mestrado/Doutorado Profissional Direitos Humanos, Políticas Públicas e Infância, com a 28 

participação de dezoito professores. As ementas estão sendo finalizadas. A APCN conta com 29 

o apoio de parceiros externos, devendo ser apresentado em breve à Capes o planejamento, 30 

principalmente com a composição do quadro permanente e orçamentário. 1.6) Sites dos 31 

Núcleos: a professora Maria Lúcia lembrou que o Ceam está trabalhando com a publicação 32 

dos sites dos Núcleos e solicitou que os coordenadores encaminhassem suas necessidades, 33 

pois até o presente apenas dois Núcleos efetivamente entraram em contato solicitando apoio. 34 

A colaboradora Isa Guerreiro, responsável pela atualização do site do Ceam, colocou-se à 35 

disposição para ajudar e divulgou o email siteceam@hotmail.com para a concentração das 36 

demandas. 1.7) Reunião com CPD: a diretora informou que, após tratativas com o CPD, 37 

ficou acertado que o Ceam disponibilizará uma sala específica para acomodação do suíte, 38 

tornando mais remoto o acesso aos pontos e à rede no âmbito do Centro. 1.8) Reunião com 39 

DGP (recursos humanos do Ceam): a professora Maria Lúcia informou que teve uma 40 

reunião com o decano de gestão de pessoas para tentar solucionar os problemas referentes a 41 

déficit de servidores, principalmente nos Programas de Pós-Graduação, pois a secretária 42 

executiva do PPGDH está de licença médica. Para suprir essa falta, a Direção do Ceam 43 

remanejou a servidora Anne Braga para o PPGDH, ficando a Secretaria sob a 44 

responsabilidade da servidora Érica França. 1.9) Comissões Permanentes (titulares e 45 

suplentes): a diretora informou que a composição das cinco Comissões Permanentes está 46 

composta pelos seguintes professores: Comissão de Pós-Graduação: Vanessa Castro 47 

(PPGDH); Fátima Makiuchi (PPGDSCI); Leila Chalub (Neal); Comissão de Graduação: 48 

Carlos Marcos Batista (NP3); Fernando Edmundo Chermont Vidal (NPH); Comissão de 49 

Pesquisa: Viviane de Melo Resende (Nelis); Liziane Guazina (Nemp); Comissão de Extensão: 50 

Andrea Mathes (Nepti); Inês Maria Zanforlin Pires de Almeida (Neal/Cform); Comissão de 51 

Publicação: Maria Auxiliadora (Nescuba); Anne Caroline Coelho Leal (Nesprom); Anderson 52 

mailto:siteceam@hotmail.com


                   Universidade de Brasília – UnB 

               Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares – Ceam 

________________________________________________________ 
Oliva (Neab). 1.10) Reunião do Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e Administração 53 

(ForPlad) realizada de 23 a 25/08/2017: a diretora informou que recebeu um pedido de 54 

apoio – Carta Andifes – referente às limitações orçamentárias em 2017. A carta foi lida e 55 

aprovada pelo CD-Ceam, que se dispôs a apoiar a solicitação. 1.11) Calendário e 56 

encerramento do exercício orçamentário de 2017: de acordo com a Circular Conjunta n. 57 

001/2017 - DAF/DPO/DPI, na qual foram informados os prazos do cronograma de 58 

encerramento de atividades do exercício de 2017, ressaltou-se a obrigatoriedade de utilização 59 

dos créditos no corrente ano fiscal e informou-se que os saldos remanescentes deverão ser 60 

devolvidos ao órgão concedente. 1.12) Aula inaugural “O Golpe: o que fazer em face do 61 

retrocesso que nos ameaça?”: a diretora apresentou o professor Rodrigo Dantas 62 

(Departamento de Filosofia/professor visitante da UFF) como novo parceiro do Ceam e 63 

informou que ele realizará no dia 01/09/2017 às 10h no Auditório do Ceam uma aula 64 

inaugural intitulada “O Golpe: o que fazer em face do retrocesso que nos ameaça?” 2) 65 

DELIBERAÇÕES: 2.1) Leitura e aprovação da Ata da 297a Reunião Ordinária do CD-66 

Ceam. 2.2) O projeto de extensão “Letramento e Práticas Interdisciplinares nos Anos Finais”, 67 

proposto pelo Neal/Cform, foi aprovado, conforme parecer favorável da professora Andrea 68 

Mathes, coordenadora de extensão do Ceam. 2.3) Projeto de extensão “VI Cuidados com a 69 

Pessoa Idosa com Demência”, proposto pelo Nepti, foi aprovado conforme parecer favorável 70 

da professora Andrea Mathes, coordenadora de extensão do Ceam. 2.4) A renovação do 71 

projeto de extensão “Cuidados com a Comunicação, Audição e Alimentação dos Idosos”, 72 

proposta pelo Nepti, foi aprovada conforme parecer favorável da professora Andrea Mathes, 73 

coordenadora de extensão do Ceam. 2.5) O evento de extensão “Colóquio Decolonialidade 74 

em Abordagens Interdisciplinares”, proposto pelo Nelis, foi aprovado conforme parecer 75 

favorável da professora Andrea Mathes, coordenadora de extensão do Ceam. 2.6) O projeto 76 

de pesquisa “Fonte de Memória dos Esquecidos”, proposto pelo NEP, foi aprovado conforme 77 

parecer favorável da professora Liziane Guazina, coordenadora do Nemp. 2.7) A renovação 78 

da professora Renísia Garcia na coordenação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (Neab) 79 

foi aprovada conforme parecer favorável do professor Marcus Lira, coordenador do Neásia. 80 

2.8) A reativação do Núcleo de Política Científica e Tecnológica (NPCT), sob a coordenação 81 

do professor Ricardo Neder, foi aprovada conforme parecer favorável da professora Inês 82 

Maria Almeida, coordenadora do Neal. 2.9) A renovação da adesão ao serviço voluntário do 83 

professor Felipe Silva Bellucci junto ao Nesprom foi aprovada conforme parecer favorável da 84 

professora Camila Potyara, coordenadora do Neppos, desde que seja retificado o período 85 

máximo, que é de dois anos, podendo haver novas renovações. 2.10) A adesão ao serviço 86 

voluntário da professora Judith Zuquim junto ao Neij foi aprovada, estando esta condicionada 87 

à apresentação da documentação pendente, conforme parecer favorável do professor Rodolfo 88 

Nunes, coordenador do NEC. 2.11) A adesão ao serviço voluntário da professora Marlúcia 89 

Ferreira do Carmo junto ao Neij, também condicionada à apresentação de documentação 90 

pendente, foi aprovada, conforme parecer da professora Tatiana Lionço, coordenadora do 91 

Nedig. 2.12) O Convênio de Cooperação Acadêmica, Científica e Cultural entre o Centro de 92 

Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e o PPGDH teve o parecer favorável da 93 

professora Clarice Aparecida dos Santos, coordenadora do Neagri, sendo aprovado por 94 

unanimidade pelo CD-Ceam. Extrapauta: o Conselho aprovou o parecer favorável da 95 

professora Patrícia Pinheiro, vice-coordenadora do Neij, à adesão ao serviço voluntário do 96 

professor Federico Guilherme Monturil Rêgo junto ao Neaz. A diretora do Ceam fez a leitura 97 

do Projeto do NEP “Viver em paz: mediação social no contexto de enfrentamento à violência 98 

contra as mulheres no DF”, sendo aprovado ad referendum, pois, devido ao restrito prazo 99 

orçamentário, deverá ser encaminhada sua aprovação para posteriormente a coordenadora de 100 

extensão, professora Andrea Mathes, formalizar seu parecer no Sistema de Extensão (Siex). 101 

3) ASSUNTOS GERAIS: 3.1) A diretora informou que o professor Nielsen de Paula 102 

apresentou ao Ceam uma carta de apoio à Unila, que está enfrentando dificuldade e correndo 103 

o risco de ser fechada pelo governo federal. 3.2) O professor Ricardo Neder explanou as 104 
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intenções de parceria que está sendo firmada entre o Decanato de Extensão (DEX), o Ceam e 105 

a Universidade do Sul da Bahia. 3.3) A professora Nair Bicalho agradeceu o apoio do Ceam 106 

na realização do Pacto Universitário do DF pela Promoção do Respeito à Diversidade, da 107 

Cultura da Paz e dos Direitos Humanos realizado ontem, 30/08/2017, às 08h30, no auditório 108 

da Reitoria. 3.4) A diretora leu o documento encaminhado via SEI pelo Neal, que comunicava 109 

a aposentadoria da professora Leila Chalub e sua substituição, ante o Observatório da 110 

Juventude, pela nova coordenadora, professora Olgamir Francisco de Carvalho. Foi aprovada 111 

pelos membros do Conselho presentes à reunião a confecção de uma placa em homenagem à 112 

professora Leila Chalub em agradecimento à sua dedicação e bons préstimos tanto no Ceam 113 

como em toda a Universidade de Brasília. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada 114 

às dezesseis horas e quarenta minutos. Esta ata foi lavrada por mim, Monica Costa Pimentel 115 

Zampieri,_________________, que atuei como secretária na Plenária.  116 


