
 

 
 

Ata da 320º Reunião do Conselho Deliberativo do Ceam, realizada em caráter 1 

extraordinário no dia oito de maio de dois mil e vinte, remotamente pela 2 

plataforma CAFe (https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ceam_unb), com 3 

início às quatorze horas e trinta minutos. Participantes: diretora do Ceam, 4 

professora Viviane de Melo Resende (NELiS), dirigentes e vice-dirigentes dos 5 

Núcleos Temáticos: Ariuska Karla Barbosa Amorim (NEA), Carlos Alberto 6 

Ferreira Lima (NEBC), Clarice Aparecida dos Santos (NEAGRI), , Martin Léon 7 

Jacques Ibañez de Novion (NESCUBA), José Wilson Correa (GEOCivitas), 8 

Manoel Pereira de Andrade (NEAZ), Marcus Tanaka de Lira (NEÁSIA), Murilo 9 

Silva de Camargo (N-Futuro), Mônica Verissimo (GEOCivitas), Olgamir 10 

Francisco de Carvalho (NESTRA), Patrícia Cristina da Silva Pinheiro (NEIJ), 11 

Perci Coelho de Souza (NPH), Hervelton Pereira de Souza (NESPI), Nair 12 

Bicalho (NEP), Renísia C. Garcia Filice (NEAB) e Breitner Tavares (NESP); 13 

Coordenador do PPGDSCI Luiz Fernando Macedo Bessa e representante dos 14 

servidores Ednaldo de Jesus de Trindade; André Ribeiro da Silva (NESPROM) 15 

e Fernando Bonfim Mariana (NESTRA) participaram como ouvintes a pedido 16 

das coordenadoras. Ausentes com justificativa as representações dos seguintes 17 

núcleos: NECOIM, NEDIG, NP3 e NEVIS. Ausentes as seguintes 18 

representações: NEAL/CFORM, NECLA, NEE, NEM, NEMP, NEOMNI-TEL-19 

TTEC, NPCTS e PPGDH. A reunião foi convocada extraordinariamente para a 20 

apresentação da minuta do Regulamento para Consulta - Direção do Ceam para 21 

o quadriênio 2020/2024. A reunião foi presidida pela diretora do Ceam. A 22 

diretora iniciou a reunião colocando em aprovação a Ata da 319ª reunião do CD-23 

Ceam. A profa. Nair pediu a palavra para solicitar que sejam incluídos os nomes 24 

completos das coordenadoras nos itens 2.9.2 e 2.9.3. Os professores Murilo e 25 

Jacques solicitaram que fossem alterados os registros de sua ausência de 26 

‘ausência justificada’ para ‘ausência por férias’. Após essas considerações, a ata 27 

319ª reunião do CD-Ceam foi aprovada por unanimidade. Dando sequência à 28 



 

 
 

reunião, a diretora informou que novo volume da Revista do Ceam, um 29 

monográfico multidisciplinar sobre a pandemia da Covid-19, será publicado em 30 

julho, e está recebendo artigos. O prof. Murilo sugeriu que no ano de 2021 um 31 

número da Revista pudesse ser dedicado aos 60 anos da UnB. O editor da revista, 32 

prof. Marcus, considerou que poderia ser o segundo número deste ano de 2020, 33 

para dezembro. A profa. Viviane abriu a palavra para que as coordenadoras e 34 

coordenadores de núcleos pudessem incluir informes. O prof. Jacques 35 

mencionou a nota de repúdio do Neab sobre a falsa alegação de participação no 36 

núcleo por professor da UnB recém nomeado a cargo na Fundação Palmares e 37 

propôs a abertura de uma consulta jurídica do Neab à assessoria da UnB para 38 

averiguar a falsidade ideológica. A profa. Renísia explicou que o prof. Ebnézer 39 

nunca fez parte do Neab e anunciou a providência de uma nota a ser encaminhada 40 

para a Fundação Palmares e para a Reitoria. O prof. Perci informou sobre a 41 

resolução do DEX que aprovou e colocou em vigor o SIGAA. Terminados os 42 

informes, a diretora solicitou à profa. Patrícia, presidenta da Comissão de 43 

Consulta, que fizesse a leitura da minuta do Regulamento para Consulta. A profa. 44 

Patrícia compartilhou sua tela com o texto do regulamento e realizou a leitura. A 45 

profa. Renísia perguntou sobre o termo da atual gestão e de que forma seria 46 

realizada a consulta (presencial ou remota).  A profa. Viviane informou que a 47 

gestão está vigente até outubro, mas é importante garantir a consulta antes do 48 

termo da atual Reitoria. Também ressaltou que o texto do regulamento não 49 

determina a forma da consulta, se presencial ou remota, porque não sabemos nem 50 

podemos prever quando serão retomadas as atividades presenciais na 51 

Universidade. O prof. Murilo informou conhecer uma ferramenta segura e que 52 

garante anonimato de voto para eleições on-line; sugeriu que o prof. Leonardo 53 

Lazart, do N.Futuro, seja consultado a respeito da ferramenta.  O prof. Manoel 54 

concordou com o regulamento, mas propôs usar os mesmos termos dos 55 

Institutos, isto é, não há que se falar em ‘eleição’, mas em ‘consulta’.  Sugeriu 56 



 

 
 

também que se retire do cronograma a ‘roda de conversa’ prevista, alterando o 57 

termo para ‘debate’. A profa. Nair elogiou a Comissão de Consulta pela 58 

elaboração do regulamento de forma direta e clara, e de acordo com o 59 

regulamento do Ceam; propôs como alteração que o prazo previsto para segundo 60 

turno em caso de empate seja de 15 dias. Completou que considera importante a 61 

Comissão de Consulta estar à frente da realização do debate previsto. Não 62 

havendo mais inscrições, a profa. Patrícia perguntou aos outros membros da 63 

Comissão de Consulta se gostariam de se manifestar antes de passar à votação; 64 

o prof. Breitner parabenizou os encaminhamentos para o processo e registrou 65 

que não teria nada a acrescentar. O prof. Fernando Mariana informou que existe 66 

no sistema eletrônico SIGAA um módulo para eleição, que é utilizado pela 67 

UFRN para seus processos de consulta; por conhecer o sistema, propôs-se a 68 

ajudar no caso de ser necessária uma consulta remota. Posto em votação, o 69 

Regulamento para Consulta - Direção do Ceam para o quadriênio 2020/2024 foi 70 

aprovado por unanimidade. A profa. Nair sugeriu que no próximo CD-Ceam o 71 

prof. Jacques apresente uma análise de conjuntura, e o prof. agradeceu e aceitou.  72 

Ficou agendada a próxima reunião para o dia vinte e nove de maio. Não havendo 73 

mais nada a tratar, a diretora Viviane de Melo Resende encerrou a reunião às 74 

17h. Esta ata foi lavrada por mim, Luziane Wanick, Secretária Executiva do 75 

Ceam, _____  _________, que atuei como secretária na reunião.  76 


