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Ata da 299a Reunião do Conselho Deliberativo do Ceam, realizada no dia 20 de outubro de 1 

dois mil e dezessete, com início às quatorze horas e trinta 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: 1.1) Regimento 5 

do Ceam: a diretora informou que ainda não houve a apreciação do Regimento do Ceam pelo 6 

Consuni e que o parecer final deverá ser apreciado pelo Conselho Universitário na reunião do 7 

dia onze de novembro deste ano. 1.2) Projeto Memória: a professora Maria Lúcia apresentou 8 

a equipe que está produzindo o documentário sobre o histórico do Ceam e informou que hoje 9 

será realizada uma gravação de trechos da reunião. Ela informou ainda que a equipe está 10 

realizando algumas entrevistas e que para a finalização falta ainda o depoimento da professora 11 

Márcia Abrahão, atual reitora da UnB. 1.3) Semana Universitária (23 a 27/10/2017): a 12 

professora Maria Lúcia comunicou que a colaboradora Isa Guerreiro inseriu no site do Ceam 13 

todas as atividades de extensão da semana universitária que foram encaminhadas à Secretaria 14 

do Ceam. A referida colaboradora fez uma apresentação das atividades divulgadas até o 15 

momento: Neásia: Línguas Asiáticas e Universais Linguísticos. Nedig: Oficina: Saúde 16 

Mental, Sofrimento Psíquico e UnB; Oficina: Fundamentalismo Religioso e Retrocesso na 17 

Agenda de Direitos LGBT. Neij: Garantia dos Direitos das Crianças e Adolescentes. 18 

Coordenação de Extensão: Mostra de PEACs; Curso de Atualização sobre Extensão UnB; 19 

Cadastro de propostas no Siex e manejo projetos. NPH: Seminário: Desafios da Habitação 20 

Social no Brasil. NPCT: Seminário: A Era do Capital Improdutivo: A Nova Arquitetura do 21 

Poder. Nescuba: O Legado de Fidel Castro; Centenário da Revolução Russa: História, 22 

Política e Luta de Classes. Neppos: 150 anos de O Capital, de Marx – Debate sobre o seu 23 

legado atual; Marxismo e Feminismo – Debate contemporâneo; Debate: O Legado Vivo da 24 

Revolução Russa 100 Anos Depois; Crise Interminável e o Triunfo do Dogma Neodireitista. 25 

Neaz: Modelos Alternativos de Agricultura; Vivência Amazônica: Processos Educacionais e 26 

Relações Interculturais; Conservação de Sementes e Soberania Alimentar. A professora 27 

Lourdes Bandeira, coordenadora do Nepem, e a professora Clarisse, coordenadora do Neagri, 28 

também apresentaram as atividades de seus núcleos. 1.4) Encaminhamento das propostas 29 

das APCNs: a professora Maria Lúcia informou que já foram realizados os encaminhamentos 30 

das Avaliações das Propostas de Cursos Novos de Pós-graduação (APCNs) referentes aos 31 

Programas de Mestrado e Doutorado Profissional em Direitos Humanos e Políticas Públicas e 32 

do novo Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos (PPGDH) 33 

ao Decanato de Pós-Graduação (DPG). Contudo, o DPG devolveu o processo com um parecer 34 

da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação (CPP) com alguns questionamentos a serem 35 

sanados. Com isso, o projeto deverá retornar ao Ceam para adequação e, posteriormente, 36 

seguir, novamente, a fim de ser deliberado na CPP. Também foi lembrado pela diretora que 37 

na Ata na qual houve a explanação das propostas de criação das propostas das APCNs não 38 

mencionam suas deliberações; por esse motivo, a aprovação das APCNs consta no item 2.4 da 39 

pauta desta reunião. 1.5) Seminário Internacional de Direitos Humanos e Cidadania: a 40 

diretora do Ceam informou que o Programa de Pós-Graduação realizou nos dias 16 a 41 

18/10/2017, no auditório da Faculdade de Direito da UnB, o Seminário Internacional de 42 

Direitos Humanos e Cidadania. A professora Nair Bicalho, coordenadora do NEP, disse que 43 

nesta reunião também estava representando a professora Vanessa de Castro, coordenadora do 44 

PPGDH e falou sobre o sucesso que foi o I Congresso Internacional em Direitos Humanos e 45 

Cidadania, que teve um espaço para o debate sobre a situação da democracia no Brasil, na 46 

América Latina e no mundo. 1.6) O capítulo do Brasil sobre tráfico/mobilidade 47 

humana/ObservaLatrata: a diretora informou que o livro sobre tráfico humano que o Ceam 48 

está produzindo junto com o Ministério da Justiça está pronto, todos os seus artigos aprovados 49 

e será publicado em e-book pela Editora Universidade de Brasília. Ela enfatizou a importância 50 

da revitalização dos Cadernos do Ceam pelos Núcleos, fomentando a publicação dos artigos 51 

por meio da Editora UnB. A professora Maria Lúcia ressaltou a participação do observatório 52 
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sobre tráfico e mobilidade urbana na América Latina (ObservaLatrata) na mesa sobre tráfico 53 

humano na programação do I Congresso de Direitos Humanos e Cidadania realizado no dia 54 

16/10/2017 na Faculdade de Direito. 1.8) Seminário Coninter: a diretora informou que 55 

participará do Coninter e solicitou que a professora Nair Bicalho, como representante do 56 

PPGDH, detalhasse melhor. Assim, a professora Nair informou que a Pós-Graduação de 57 

Direitos Humanos (PPGDH) participará, de 30/10 a 04/11/201, em João Pessoa-PB, do VI 58 

Congresso Internacional Interdisciplinar em Sociais e Humanidades (Coninter) promovido 59 

pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa Interdisciplinar em Sociais e 60 

Humanidades, encontro de pesquisa da área interdisciplinar – Desenvolvimento, Políticas 61 

Públicas, Sociais e Humanidades. A primeira edição do Congresso foi realizada em 2012, 62 

congregando pesquisadores da área das ciências humanas e sociais com o objetivo de 63 

socializar a produção teórica no campo e fortalecer os programas de pós-graduação 64 

interdisciplinares do Brasil. 2) DELIBERAÇÕES: 2.1) Leitura e aprovação da Ata da 298a 65 

Reunião Ordinária do CD-Ceam: a Ata da 298a reunião foi distribuída a todos os presentes 66 

e após a leitura foi aprovada com as seguintes ressalvas: os professores Nair Bicalho (NEP) e 67 

Manoel de Andrade (Neaz) verificaram a ausência de seus nomes nas Comissões de Pós-68 

Graduação e de Graduação, respectivamente, sendo necessário incluir na linhas 47 o nome da 69 

professora Nair e na linha 49 o nome do professor Manoel. 2.2) O Projeto de Extensão “Curso 70 

de Formação em Estratégias de Empoderamento de Adolescentes e Jovens em Situação de 71 

Vulnerabilidade Social” (Siex 58806), proposto pelo Nesp, teve seu mérito aprovado pelo 72 

Conselho, conforme parecer favorável da professora Andréa Mathes, coordenadora de 73 

extensão, porém ficou condicionado à realização de um ajuste no cronograma ou correção das 74 

datas informadas, uma vez que no texto do projeto está descrito que as atividades vão de 75 

“2017 a 2019” e em outra parte do projeto diz apenas “2018”; também houve um pequeno 76 

debate sobre a outra observação feita pela coordenadora de extensão quanto ao título do 77 

projeto, que se fosse ofertado na modalidade “Peac” deveria ser retirada a palavra “curso”. A 78 

diretora perguntou ao representante do Nesp presente na reunião se ele poderia elucidar se o 79 

projeto seria um Peac ou um curso de extensão. O representante Yuri Ribeiro disse que não 80 

tinha conhecimento do projeto específico, que estava acompanhando a reunião e passaria as 81 

informações para a coordenação do Nesp. A diretora enfatizou as sucessivas ausências da 82 

participação da coordenação, não somente do Nesp, mas de alguns núcleos, como o Núcleo de 83 

Estudos Europeus (NEE) entre outros, que só aparecem quando têm algum projeto de seu 84 

interesse na pauta. Houve um pequeno debate entre os presentes, e a professora Lourdes 85 

Bandeira lembrou que está estabelecido no Regimento Geral da UnB o limite de ausências em 86 

uma reunião de conselho/colegiado. A diretora lembrou que no próprio Regimento do Ceam 87 

diz que se o dirigente do núcleo deixar de comparecer, sem justificativa, às reuniões do CD-88 

Ceam por três vezes consecutivas ou seis alternadas dentro de um período de até 12 meses o 89 

seu Núcleo tornar-se-á inativo. 2.3) A adesão ao serviço voluntário da professora Beatriz 90 

Faria Gomes junto ao Neij foi aprovada conforme parecer favorável do professor Rodolfo 91 

Nunes, coordenador do NEC. A professora Maria Lúcia lembrou que somente podem solicitar 92 

adesão voluntária pessoas com formação completa, não sendo admitido estudante de 93 

graduação. 2.4) Aprovação da proposta do APCN do Programa de Doutorado em 94 

Direitos Humanos do PPGDH/CEAM e da APCN Mestrado e Doutorado Profissional na 95 

área de Direitos Humanos e Políticas Públicas: como já havia sido informado no item 1.4) 96 

desta reunião, a diretora do Ceam solicitou a homologação referente à criação da APCN do 97 

Programa de Doutorado em Direitos Humanos do PPGDH/Ceam e da APCN Mestrado e 98 

Doutorado Profissional na área de Direitos Humanos e Políticas Públicas, que foi aprovada 99 

por unanimidade pelo CD-Ceam. 2.5) Lista de Oferta das Disciplinas de Graduação 100 

1o/2018: a relação, anexa a esta Ata, das disciplinas de graduação a serem ofertadas pelo 101 

Ceam no 1o semestre de 2018 foi distribuída aos presentes para conferência e posterior 102 

aprovação. Alguns professores fizeram algumas observações específicas; após correção, a 103 

lista de oferta foi aprovada pelo Conselho. Extrapauta: 1) A diretora do Ceam solicitou a 104 
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inclusão da deliberação para a criação da disciplina “Universidade, Sociedade e Estado” (SEI 105 

23106120361/2017-45) feita pelo professor Murilo de Camargo (N-futuro), que havia sido 106 

encaminhada em 26/09/2017 ao coordenador de graduação, professor Carlos Batista, ausente 107 

nesta reunião. O Conselho aprovou o mérito da criação da disciplina. A diretora do Ceam 108 

ressaltou que se houver alguma observação do coordenador de graduação a Secretaria do 109 

Ceam deverá sanar para posteriormente encaminhar à Secretaria de Assuntos Acadêmicos 110 

(SAA). 2) O professor Manoel, coordenador do Neaz, solicitou a homologação do Conselho 111 

para a participação no processo de seleção do Programa de Ensino Tutorial – Conexões de 112 

Saberes – Edital MEC 2017, pois já havia sido dada a autorização ad referendum pela diretora 113 

do Ceam, mas agora seria necessária a formalização pelo CD-Ceam. A homologação foi 114 

aprovada por unanimidade. 3) ASSUNTOS GERAIS: 3.1) A diretora falou que no dia 115 

28/09/2017 a sala da Direção foi invadida e foram roubados um notebook e um projetor 116 

multimídia, além de terem sido reviradas algumas gavetas. Ela disse que foi realizada uma 117 

reunião com os agentes de portaria e registrada em Ata que eles devem realizar rondas e 118 

deixar registrados todos os acontecimentos no livro de ocorrências. Alguns professores 119 

cobraram maior segurança no Ceam. 3.2) A diretora lembrou da importância da atualização 120 

da carga patrimonial dos bens que se encontram nos Núcleos e que coordenadores que estão 121 

substituindo os antigos confiram os bens patrimoniais que deverão ficar sob sua 122 

responsabilidade. 3.4) A professora Maria Lúcia lembrou que está completando um ano na 123 

direção e sugeriu que, após a aprovação do Regimento do Ceam, seja aprovado um vice-124 

diretor para poder auxiliá-la neste segundo ano de gestão. A diretora relatou que está 125 

enfrentando dificuldades em administrar alguns conflitos relacionados à gestão de recursos 126 

humanos, informando que na próxima segunda-feira, 23/10/2017, terá uma reunião com o 127 

decano substituto do DGP, Fábio do Vale, para tratar dos problemas de conflitos internos, 128 

doenças, casos de dupla função e de desvio de função, inclusive sobre o parecer já 129 

encaminhado pela Coordenadora de Planejamento e Alocação de Pessoal 130 

(CPPAP/DPAM/DGP), processo SEI 23106.042664/2017-10, sobre a “Análise da 131 

distribuição da força de trabalho do Ceam”. A professora Maria Lúcia solicitou que fosse 132 

formada uma Comissão de professores para poder auxiliar nessa demanda. Os professores 133 

Manoel de Andrade (Neaz), Murilo Camargo (N-Futuro) e Tatiana Lionço (Nedig) 134 

manifestaram interesse em compor a Comissão de Gestão de Recursos Humanos do Ceam. A 135 

diretora solicitou que eles permanecessem após a reunião para uma conversa na sala da 136 

Direção.  Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e quarenta 137 

minutos. Esta ata foi lavrada por mim, Monica Costa Pimentel 138 

Zampieri,_________________, que atuei como secretária na Plenária.  139 

 140 


