
 
Ata da 336ª Reunião do Conselho Delibera�vo do CEAM, realizada em vinte e sete de agosto de dois mil
e vinte e um, remotamente, pela plataforma CAFe (h�ps://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ceam_unb).
A reunião teve início às quatorze horas e quarenta e sete minutos. Par�cipantes: Diretora do CEAM,
professora Viviane de Melo Resende (NELiS); dirigentes/ vice-dirigentes dos seguintes Núcleos Temá�cos:
Mário Lima Brasil (CdiMp); Antônio Marcos Moreira da Silva (NEAB), Clarice Aparecida dos Santos
(NEAGRI), Manoel Pereira de Andrade (NEAz), Carlos Alberto F. Lima (NEBC), Marcus Santos Mota (NEC),
Virgílio Arraes (NECLA), Ana Lúcia de Abreu Gomes (NECOIM), Elen Cris�na Geraldes (NEDAI), Albene
Miriam Menezes Klemi (NEM), Fabíola Calazans (NEMP), Nair Heloisa Bicalho de Sousa (NEP), Ela Wiecko
V. de Cas�lho (NEPeM), Liliam dos Reis Souza Santos (NEPPOS), Keila Cris�anne Trindade da Cruz (NEPTI),
Mar�n Jacques Ibanez de Novion (NESCUBA), Cláudio Fortes Garcia Lorenzo (NESP), Maria Raquel Gomes
Maia Pires (NESPROM), Stefan Fornos Klein (NESUB), Murilo Silva de Camargo (N-FUTURO), Menelick de
Carvalho Neto (PPGDH); representante da Comissão de Internacionalização do CEAM, Hilton Pereira da
Silva; representante de servidores e servidoras técnicas, Ednaldo de Jesus da Trindade Sanches;
representante de discentes do PPGDSCI, Luciana Guedes da Silva. Ausentes com jus�fica�va as
representações dos seguintes núcleos: GEOcivitas, NAI, NEA, NEAL/CFORM, NEÁSIA, NEIJ, NEOMNI-TEL-
TEC, NESTRA, NEUR, NP3, PPGDSCI. Ausentes as seguintes representações: NEDIG, NEE, NESPI, NEVIS,
NPCTS, NPH e representante dos discentes do PPGDH. A reunião foi presidida pela Diretora do CEAM, que
iniciou a reunião pela aprovação da pauta. A pauta foi aprovada com inclusão de um item de informe
solicitado pelo prof. Manoel Andrade. 1 INFORMES: 1.1 Comissão de Extensão: fluxo de extensão no
SIGAA (Comissão: profs. Perci Coelho de Souza, NPH e Virgílio Arraes, NECLA e profa. Ana Lúcia Abreu,
NECOIM). A profa. Viviane apresentou o fluxo preparado pela Secretaria do CEAM junto à Comissão para
adequações às limitações do SIGAA. 1.2 Comissão de Graduação: breve diagnós�co das disciplinas
ofertadas pelo CEAM e monitorias. (Comissão: profa. Elen Geraldes, NEDAI e profa. Patrícia Pinheiro,
NEIJ). A diretora passou a palavra a profa. Elen, que apresentou o diagnós�co realizado pela Comissão.
Foi sugerido o “Setembro das Disciplinas”, um esforço para aprofundar a discussão com os Núcleos
Temá�cos do CEAM acerca das disciplinas de módulo livre e sua organicidade, e para ampliar a
publicidade sobre as disciplinas do CEAM; o envio do formulário de criação de disciplinas para os núcleos,
para fomentar a criação de novas disciplinas e uma atuação (já iniciada) junto à SAA e às coordenações
de cursos de unidades acadêmicas para consolidar disciplinas do CEAM como opta�vas. 1.3 Mobilização
de Redes na Educação Superior. A profa. Viviane passou a palavra ao prof. Murilo Camargo. O professor
Murilo ( n-Futuros) informou que par�cipa a convite de um grupo de trabalho com representantes da
ANDIFES, ABRUEM, CONIF e ABRUC, com a finalidade de elaborar um documento conjunto destas
en�dades a ser apresentado na III Conferência Mundial de Educação Superior
(h�ps://en.unesco.org/news/unesco-world-higher-educa�on-conference-2022), que será realizada em
Barcelona, Espanha, em maio de 2022. Outras duas conferências mundiais de educação superior
aconteceram em 1998 e 2009. A inicia�va ar�cula-se à proposta do Espaço La�no-Americano e
Caribenho de Educação Superior - ENLACES (h�p://espacioenlaces.org/). Trata-se de assunto da maior
relevância, pois os resultados das conferências mundiais de educação superior da UNESCO têm sido
u�lizadas como referenciais para polí�cas públicas para a educação superior nos estados-membro. 1.4
Seminário 35 anos do CEAM (Comissão: profa. Ariuska Karla Amorim, NEA; profa. Ana Lúcia Abreu,
NECOIM;  profa. Viviane Resende, NELiS e pesquisadora Mariana Prandini, NEPEM; prof. Antônio Marcos
Moreira, NEAB e prof. Fábio Henrique Pereira, FAC/NEMP). A profa. Viviane apresentou, em primeira
mão, o programa confirmado do evento, cuja divulgação pública ainda será iniciada. A programação
apresentada recebeu cumprimentos elogiosos à Comissão pelo chat público da reunião. 1.5 Apelo aos
núcleos e programas para entregarem os conteúdos para o Repositório de Memória do CEAM.   A
professora Viviane expressou uma vez mais a necessidade de adesão dos núcleos e programas ao projeto
do Repositório e solicitou aos núcleos que preencham o formulário
(h�ps://forms.gle/QPn5GgPF67twKvBT7). 1.6 Edital Demanda Espotânea FAP-DF. A profa. Viviane
Resende divulgou o edital aberto da Fundação de Apoio, cujo link foi divulgado na pauta da reunião.
(h�p://www.fap.df.gov.br/wp-content/uploads/2021/04/30-04-21-Edital-04-2021-Demanda-
Espontanea.pdf). Enfa�zou que o edital é aberto a todas as áreas e temá�cas de pesquisa, com janelas de
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submissão abertas a cada mês. 1.7 Edital Demanda Induzida FAP-DF. A diretora explicou sobre o edital,
aberto a cada mês para submissão de projetos em temá�cas específicas que podem ser de interesse de
núcleos e programas. Explicou que este edital inclui oportunidades de bolsas para pesquisadores e
pesquisadoras, podendo ser uma oportunidade de atração para o CEAM, e compar�lhou a intenção de
construir uma proposta para o CEAM, para a qual precisaria de ajuda de docentes com experiência em
educação e tecnologia (especificamente “edutech”). O link para o edital foi divulgado na pauta da reunião
(h�p://www.fap.df.gov.br/wp-content/uploads/2021/04/29-04-21-Edital-Demanda-Induzida-2021-
RETIFICADO.pdf).  1.8 Revista Educación Superior y Sociedad (ESS) do Ins�tuto Internacional da UNESCO
para Educação Superior na América La�na e Caribe (IESALC).  A diretora informou que a revista lançou
convocatória para o volume 34, com um dossiê temá�co in�tulado: “Calidad de la Educación Superior en
América La�na y el Caribe”, com chamada aberta até 31 de outubro. 1.9 Inclusão de informe.  O prof.
Manoel Andrade informou sobre a Especialização em Estudos Amazônicos, antecipando convite à
diretora e a conselheiras e conselheiros do CD-CEAM para a futura abertura do curso. Agradeceu o apoio
e a divulgação do CEAM para que o processo sele�vo se realizasse com sucesso. O prof. Manoel recebeu
cumprimentos e elogios do Conselho no chat público da reunião. 2. DELIBERAÇÕES: 2.1. Aprovação da
ata da 335ª  reunião do CD-CEAM SEI 23106.069818/2021-05. Diante de manifestações de conselheiras e
conselheiros referentes a equívocos no registro de presença na ata, a diretora solicitou re�rada do item
de pauta para revisão e correções necessárias. A re�rada do item de pauta foi aprovada. A apreciação da
ata da 335ª Reunião do CD-CEAM será objeto da próxima reunião do Conselho.  2.2 Adesão ao Serviço
Voluntário. 2.2.1 Adesão de Suzy Nascimento da Silva como Pesquisadora Colaboradora Assistente junto
ao NESP/CEAM/UNB. SEI 23106.089644/2021-99. Parecerista prof. Manoel Pereira de Andrade
(NEAz/CEAM). O prof. Manoel solicitou à profa. Viviane a leitura de seu parecer. O parecer foi lido e
aprovado por unanimidade.  2.2.2 Adesão de Gersiney Pablo Santos como Professor Voluntário junto ao
NELiS/CEAM/UNB. SEI 23106.092462/2021-03. Parecerista prof. Virgílio C. Arraes (NECLA /CEAM). A
diretora leu o parecer do prof. Virgílio, que foi aprovado por unanimidade. 2.2.3 Adesão de Natalia de
Souza Duarte como Pesquisadora Colaboradora Plena junto ao NEPPOS/CEAM/UNB. SEI
23106.091194/2021-02. Parecerista prof. Marcus Santos Mota (NEC/CEAM). Após a leitura do parecer, a
profa. Nair Bicalho pediu a palavra para fazer elogios à indicação da profa. Natalia e ao NEPPOS, no que a
acompanhou o prof. Antônio Marcos Moreira. 2.3. Criação de Disciplina. 2.3.1 Criação da disciplina
“História e Cinema: perspec�vas dos feminismos negros, decoloniais e interseccionais”, proposta pela
profa. Renata Melo Barbosa do Nascimento (NEAB/CEAM). SEI 23106.091562/2021-12. Parecerista profa.
Elen Geraldes (NEDAI/CEAM). A profa. Elen leu seu parecer, que foi aprovado por unanimidade. A profa.
Nair parabenizou o NEAB pela relevância da disciplina para as novas gerações de estudantes da UnB. A
criação da disciplina foi aprovada por unanimidade. 2.3.2  Criação da disciplina “Laya Yoga - Meditação
Terapêu�ca” em modalidade EAD, proposta pela profa. Viviane de Melo Resende (NELIS/CEAM). SEI
23106.096144/2021-11. Parecerista profa. Patrícia Pinheiro (NEIJ/CEAM). A profa. Viviane leu o parecer
da profa. Patricia. A professora Nair Bicalho e os professores Hilton Silva, Mario Brasil e Stefan Klein
elogiaram e parabenizaram pela importância da disciplina na atual conjuntura. Item aprovado por
unanimidade. 2.4. Homologação do Projeto de Extensão "Agenda da Terra no Brasil: reconstrução de
memórias e histórias do protagonismo camponês, violações de direitos das comunidades
camponesas", proposto pelo NEAGRI/CEAM. SEI 23106.088703/2021-10. Parecerista prof. Manoel
Pereira de Andrade (NEAz/CEAM). Aprovado ad referendum em 05/08/2021. O prof. Manuel Andrade leu
seu parecer, que foi aprovado por unanimidade. Palavra aberta ao Conselho. A profa. Nair Bicalho
discorreu sobre as dificuldades enfrentadas na universidade diante das múl�plas crises derivadas do
contexto pandêmico. O prof. Marcos Moreira falou sobre a recente criação da Câmara de Direitos
Humanos, aprovada na úl�ma reunião do Conselho de Direitos Humanos da UnB, e expressou
preocupação com a conformação da Câmara e a representação do CEAM. A profa. Nair Bicalho sugeriu a
criação de uma disciplina do CEAM para oferta a todos os cursos da UnB, inicialmente as licenciaturas,
com projeto de que seja no futuro tornada obrigatória a todos os cursos de graduação, a exemplo do que
acontece na Universidad de Buenos Aires (UBA). O prof. Hilton Silva considerou a proposta per�nente e
sugeriu a criação de uma comissão para formulação conjunta da proposta da disciplina, a ser ofertada por
um cole�vo de Núcleos. A ideia foi apoiada pela profa. Nair, pelo prof. Marcos, pela profa. Viviane.
Decidiu-se apresentar a proposta à Comissão de Graduação, para formação desse cole�vo que irá criar a
proposta, considerada também uma oportunidade para ação conjunta entre vários núcleos do CEAM.
Nada mais tendo a tratar, a Diretora Viviane de Melo Resende encerrou a reunião às dezessete horas e

http://www.fap.df.gov.br/wp-content/uploads/2021/04/29-04-21-Edital-Demanda-Induzida-2021-RETIFICADO.pdf


quarenta minutos. Esta ata foi lavrada por mim, Luziane Borges Wanick, Secretária-Execu�va do CEAM, e
quando aprovada será assinada também pela diretora do CEAM.

Documento assinado eletronicamente por Luziane Borges Wanick, Secretário(a) Execu�vo(a) do
Centro de Estudos Avançados Mul�disciplinares, em 02/09/2021, às 19:29, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Viviane de Melo Resende, Diretor(a) do Centro de
Estudos Avançados Mul�disciplinares, em 02/09/2021, às 19:34, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7117489 e
o código CRC 5E96F8C3.
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