
 

 
 

Ata da 324ª Reunião do Conselho Deliberativo do Ceam, realizada em vinte e 1 

quatro de julho de dois mil e vinte, remotamente pela plataforma CAFe 2 

(https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ceam_unb), com início às quatorze horas 3 

e quarenta e um minutos. Participantes: diretora do Ceam, professora Viviane de 4 

Melo Resende (NELiS), dirigentes e vice-dirigentes dos Núcleos Temáticos: 5 

Ariuska Karla Barbosa Amorim (NEA), Marcus Vinícius de Lira F. Tanaka 6 

(NEÁSIA), Manoel Pereira de Andrade (NEAZ), Ana Lúcia Abreu Gomes 7 

(NECOIM), Patrícia Cristina da Silva Pinheiro (NEIJ), Marlene Teixeira 8 

Rodrigues (NEPeM), Martin Léon Jacques Ibañez de Novion (NESCUBA), 9 

Maria Raquel Gomes (NESPROM), Olgamir Francisco de Carvalho (NESTRA), 10 

Perci Coelho de Souza (NPH), Mário Lima Brasil (CdiMp), José Wilson Corrêa 11 

Rosa (GEOcivitas), representante do corpo técnico Ednaldo de Jesus da Trindade 12 

Sanches, representantes discentes Diego Bernardo e Gabriela Furtado. Ausentes 13 

com justificativa ou por férias as representações os seguintes núcleos: NEAB, 14 

NEAGRI, NEDIG, NEM, NEMP, NEOMNI-TEL-TEC, NEPPOS, NEPTI, N-15 

Futuro, PPGDSCI, PPGDH. Ausentes as seguintes representações: 16 

NEAL/CFORM, NEBC, NEC, NECLA, NEE, NEP. A reunião foi presidida pela 17 

diretora do Ceam. A diretora iniciou a reunião solicitando inclusão do sexto item 18 

de informe a seguir, e apresentou os seguintes 1. INFORMES: 1.1 Calendário 19 

acadêmico do 1/2020 aprovado pelo CEPE em 16 de julho de 2020. 1.2 Ato de 20 

criação da Comissão de Extensão do CEAM. 1.3 Aprovação do Mestrado 21 

Profissional do CEAM (Políticas Públicas para Infância e Juventude) pela 22 

CAPES. 1.4 Simulação de votação da COC-Ceam (por motivos técnicos não 23 

ocorreu a simulação prevista e este item foi retirado de pauta). 1.5 Dificuldades 24 

do CEAM no SIGAA. 1.6 Lançamento do Edital da Semana Universitária, a ser 25 

realizada de 21 a 25 de setembro, com prazo para inscrição até 26/07. O professor 26 

Perci, coordenador de extensão, informou que a Comissão de Extensão divulgará 27 

um formulário eletrônico para as coordenações de núcleos indicarem suas 28 



 

 
 

propostas, que a comissão reunirá na proposta única do Ceam.  2 29 

DELIBERAÇÕES: 2.1 Ata da 323a Reunião do CD-Ceam. Aprovada com 30 

uma abstenção, da profa. Marlene, por motivo de ausência na última reunião. 2.2 31 

Minuta de Nota Pública. Em decorrência da ausência da profa. Tatiana Lionço 32 

por férias, a minuta foi lida pela profa. Viviane. O Conselho aprovou a Nota 33 

Pública com as seguintes alterações: destaque para o fato de que os ataques não 34 

são uma novidade deste ano, sendo rastreáveis pelo menos desde 2018, e 35 

acréscimo do ataque físico ao Ceam, quando o auditório foi vandalizado. 2.3 36 

Aprovação de alterações à Lista de Oferta 2020/1. SEI 23106.057810/2020-37 

15. A lista de oferta foi lida pela diretora, com destaque para as disciplinas 38 

retiradas da oferta. A lista com suas alterações foi aprovada por unanimidade.  2.4 39 

Comissão de Consulta: calendário do processo de consulta e ferramenta de 40 

votação eletrônica.  (este item de pauta foi deslocado para o final da reunião, com 41 

aprovação do Conselho). 2.5 Adesão ao Serviço Voluntário: adesão de Maria 42 

Auristela Menezes Costa junto ao Núcleo de Estudos em Educação, Promoção da 43 

Saúde e Projetos Inclusivos - NESPROM/CEAM. SEI 23106.064122/2018-89. 44 

Parecerista: prof. José Wilson Corrêa Rosa - GEOcivitas/CEAM. O parecer do 45 

professor, solicitando mais informações à solicitante e nova submissão, foi 46 

aprovado por unanimidade. A secretaria do Ceam deverá enviar o parecer à 47 

solicitante com a demanda de acréscimos e nova submissão.  2.6 Coordenação 48 

de Núcleo: Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais – NEUR/CEAM. Dirigente: 49 

professora Rosana de Freitas Boullosa (GPP/UnB e PPGDSCI/CEAM), Vice-50 

dirigente: professor Luiz Fernando Macedo Bessa (GPP/UnB e 51 

PPGDSCI/CEAM). SEI 23106.053907/2020-41. Parecerista: profa. Renísia 52 

Cristina Garcia Filice - NEAB/CEAM. Nova coordenação aprovada por 53 

unanimidade, acompanhando o parecer.  2.7 Substituição do Editor-chefe da 54 

Revista do CEAM. Solicitação do Prof. Marcus Tanaka. Pediram a palavra as 55 

professoras Maria Raquel, Marlene, Ana Abreu, Viviane, o professor Perci e o 56 



 

 
 

representante discente Diego. Os assuntos discutidos em torno dessa pauta foram 57 

a política de investimento do Centro na revista, a qualificação da revista na 58 

CAPES e outros indexadores, a periodicidade da revista. Diante da demanda do 59 

Conselho por um discussão conceitual da revista, e da ausência de candidaturas 60 

para a função de editor-chefe, o professor Marcus Tanaka aceitou continuar como 61 

editor-chefe da Revista do Ceam até dezembro, quando será publicado o segundo 62 

número deste ano. Até lá, o Conselho deverá discutir conceitualmente e deliberar 63 

sobre as funções e condições da revista. O item foi retirado de pauta e será 64 

oportunamente retomado. 2.4 Comissão de Consulta: calendário do processo de 65 

consulta e ferramenta de votação eletrônica.  A profa. Patrícia, presidente da COC 66 

Ceam, solicitou alterações ao Regulamento da Consulta para a Escolha da Direção 67 

do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (CEAM) para o Quadriênio 68 

2020-2024, concernentes à modalidade eletrônica do pleito e à plataforma de 69 

votação, sendo vedada qualquer forma de voto que não se dê pela plataforma 70 

Helios Voting. As alterações foram aprovadas por unanimidade. A professora 71 

também apresentou a plataforma e o cronograma, aprovado por unanimidade. Isa 72 

pediu a palavra para informar sobre problemas detectados em simulação com e-73 

mails @yahoo e @hotmail, que não recebem as convocações para votação, e 74 

solicitou à Secretaria do Ceam a lista de votantes e os respectivos e-mails ativos. 75 

PALAVRA ABERTA: Diego do PPGDH divulgou as lives que o Programa tem 76 

realizado em canal no Youtube todas as quartas-feiras, 16 horas. 77 

(https://www.youtube.com.br/ppgdh-canal). O prof. Manoel também informou 78 

sobre as lives do Núcleo de Estudos Amazônicos (NEAZ) e parabenizou a Isa pela 79 

dedicação e trabalho excelente desempenhado no Ceam. A diretora Viviane de 80 

Melo Resende uniu-se aos elogios e depois encerrou a reunião às dezessete horas 81 

e doze minutos. Esta ata foi lavrada por mim, Luziane Wanick,               82 

Secretária Executiva do Ceam, que atuei como secretária na reunião.  83 

https://www.youtube.com.br/ppgdh-canal

