Ata da 337ª Reunião do Conselho Deliberativo do CEAM, realizada em vinte e quatro de setembro de
dois
mil
e
vinte
e
um,
remotamente,
pela
plataforma
CAFe
(https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ceam_unb). A reunião teve início às quatorze horas e trinta e
oito minutos. Participantes: Diretora do CEAM, professora Viviane de Melo Resende (NELiS); dirigentes/
vice-dirigentes dos seguintes Núcleos Temáticos: Luis Abraham Cayón Durán (NAI), Antônio Marcos
Moreira da Silva (NEAB), Clarice Aparecida dos Santos (NEAGRI), Marcus Tanaka de Lira (NEÁSIA), Manoel
Pereira de Andrade (NEAz), Carlos Alberto F. Lima (NEBC), Ana Lúcia de Abreu Gomes (NECOIM), Elen
Cristina Geraldes (NEDAI), Patrícia Cristina Pinheiro de Almeida (NEIJ), Albene Miriam Menezes Klemi
(NEM), Fabíola Calazans (NEMP), Nair Heloisa Bicalho de Sousa (NEP), Ela Wiecko V. de Castilho (NEPeM),
Liliam dos Reis Souza Santos (NEPPOS), Jacques Ibanez de Novion (NESCUBA), Maria Raquel Gomes Maia
Pires (NESPROM), Stefan Fornos Klein (NESUB), Cristina Maia Zackseski (NEVIS), Murilo Silva de Camargo
(N-FUTURO), Ricardo T. Neder (NPCTS); Perci Coelho de Souza (NPH); representante de servidores e
servidoras técnicas, Lucas Martins Ramalho. Ausentes com justificativa as seguintes representações:
CDIMP, NEA, NEDIG, NESPI, NEUR, PPGDSCI, representante da Comissão de Internacionalização do CEAM,
Hilton Pereira da Silva. Ausentes as seguintes representações: GEOcivitas, NEAL/CFORM, NEC, NECLA,
NEE, NEOMNI-TEL-TEC, NEPTI, NESP, NESTRA, NP3, PPGDH, representantes discentes do PPGDH e do
PPGDSCI. A reunião foi presidida pela Diretora do CEAM, que iniciou a reunião consultando itens de
informe e de pauta para serem acrescentados. Foram acrescentados os seguintes itens de pauta: 2.9
Substituição e inclusão de docentes credenciados para o PPGPPIJ. Solicitação da professora Maria Raquel
Gomes Maia Pires (PPGPPIJ/CEAM); 2.10 Criação da Catedra JICA. Solicitação do prof. Marcus Tanaka
(NEÁSIA/CEAM), e 2.11 Adesão voluntária de Judith Junquim, Solicitação do NEIJ/CEAM. Consultado o
Conselho, decidiu por unanimidade pela aprovação da pauta com as inclusões solicitadas. 1 INFORMES:
1.1
Homenagem
à
profa
Lourdes
Bandeira
no
Seminário
CEAM
35
(https://www.even3.com.br/ceam35anos/) A Diretora informou que a Comissão Organizadora do
Seminário decidiu pela inclusão da homenagem, que será coordenada pelo NEPEM. 1.2 Novo
representante técnico no CD-CEAM, Lucas Ramalho. A diretora comunicou a representação de
servidores e servidoras técnicas no CD-CEAM pelo servidor Lucas, escolhido por unanimidade por seus
pares. 2 DELIBERAÇÕES: 2.1. Aprovação das atas da 335ª e 336ª reunião do CD-CEAM. As atas foram
aprovadas por unanimidade. 2.2 Adesão ao Serviço Voluntário: 2.2.1 Adesão de Maria dos Remédios
Mendes Oliveira como Pesquisadora Colaboradora Plena junto ao NESP/CEAM/UNB. SEI
23106.064778/2021-05. Parecerista profa. Ana Lúcia de Abreu Gomes (NECOIM/CEAM). Após a leitura do
parecer da profa Ana Lúcia, foi decidida a retirada deste item de pauta por motivo de inconsistência na
documentação. O processo será devolvido para adequação e retornará na próxima reunião do CD-CEAM
com a inclusão do projeto de pesquisa. 2.2.2 Adesão de Carlos Federico Domínguez Avila como
Pesquisador Colaborador Sênior junto ao NECLA/CEAM/UNB. SEI 23106.098278/2021-69. Parecerista
prof. Cláudio Fortes (NESP/CEAM). Este item foi retirado de pauta por pendência do parecer do prof.
Cláudio Fortes. 2.2.3 Adesão de Assis da Costa Oliveira como Professor Voluntário junto ao
NEiJ/CEAM/UNB. SEI 23106.104502/2021-69. Parecerista profa. Valdenizia Bento Peixoto (NEDIG/CEAM).
A diretora leu o parecer favorável da profa. Valdenízia Peixoto do NEDIG. A adesão foi aprovada por
unanimidade. 2.3. Coordenação de Núcleos: 2.3.1 Renovação da Coordenação do Núcleo de Estudos
Caribenhos e Latino-americanos (NECLA/CEAM). SEI 23106.104529/2021-51. Dirigente Virgílio Caixeta
Arraes (HIS/UnB). Vice-Dirigente Thiago Gehre Galvão (IREL/UnB). Parecerista profa. Elen Geraldes
(NEDAI/CEAM). O parecer favorável à renovação da coordenação foi lido pela profa. Elen. Aprovado por
unanimidade. 2.3.2 Renovação da Coordenação do Núcleo de Estudos sobre Diversidade Sexual e de
Gênero (NEDIG/CEAM). SEI 23106.104540/2021-11. Dirigente Silvia Badim Marques (FCE/UnB). ViceDirigente Valdenizia Bento Peixoto (SER/UnB). Parecerista profa. Patrícia Pinheiro (NEIJ/CEAM). A profa.
Patrícia leu seu parecer favorável à renovação da coordenação. Aprovado por unanimidade. 2.4 Ajuste
ao Regimento (CEPE). A Diretora informou que foi consultada pela VRT sobre a exigência de decisões
sobre coordenações de Núcleos do CEAM precisarem ser homologadas no CEPE. Explicou que o único
documento que prevê essa necessidade é o próprio Regimento Interno do CEAM, e que essa
obrigatoriedade muitas vezes atrasa os processos do Centro. O Conselho foi consultado sobre a retirada

da obrigatoriedade de homologação de coordenações do CEAM pelo CEPE. Os professores Murilo
Camargo e Ricardo Neder e a professora Nair Bicalho pediram a palavra, manifestando-se
favoravelmente. O Conselho decidiu aprovar a retirada da exigência da obrigatoriedade de aprovação no
CEPE, alterando nesse ponto o Regimento Interno do CEAM. 2.5 Trâmite interno de adesão voluntária. A
Diretora explicou que esse item é sugestão da Secretaria do CEAM. O representante técnico Lucas
Ramalho fez uma explanação sobre a proposta, explicando que se trata de as adesões receberem
pareceres circusntanciados das próprias coordenações dos Núcleos que as indicam, com apreciação da
documentação e do atendimento às normas, além da apreciação do mérito. As professoras Nair Bicalho e
Elen Geraldes ressaltaram as vantagens de desburocratizar o processo. A profa. Patrícia Pinheiro sugeriu
fazer um modelo de carta-parecer de apresentação pelo Núcleo nas solicitações de adesão voluntária.
Ficou definido que para as solicitações de Professor/a Voluntário/a e Pesquisador/a Colaborador/a, o
Núcleo encaminhará a documentação completa exigida pela instância superiore da UnB junto com um
parecer da coordenação, eliminando-se a prática de encaminhamento de outro parecer do CD-CEAM.
Aprovado por unanimidade. Ficou decidido que na próxima reunião do CD-CEAM será apreciada também
a proposta de desburocratização do processo de aprovação de coordenação de Núcleos pelo CD-CEAM.
2.6 Apoio a pesquisador/a: 2.6.1 Apoio aos PPG - solicitação prof. Luiz Fernando Bessa. SEI
23106.105.178/2021-04. Apoio no valor de 12 mil reais da matriz orçamentária. 2.6.2 Apoio solicitado
pelo prof. Marcus Tanaka. SEI 23106.098.768/2021-65. Apoio no valor de 8 mil reais da matriz
orçamentária. 2.6.3 Apoio ao Seminário CEAM 35 - solicitação profa. Viviane Resende. SEI
23106.103.836/2021-15. Apoio no valor de 4 mil reais, da matriz orçamentária. Os três apoios foram
apreciados em bloco e aprovados por unanimidade. 2.7 Criação de disciplina: “Direitos Humanos”
(CEAM). Parecerista profa. Elen Geraldes (NEDAI/CEAM). A Diretora fez uma explanação sobre a criação
da disciplina, sugerida na reunião anterior, e explicou que em contato com a profa Elen, da Comissão de
Graduação, e diante do desejo de sugestões e alterações pelas professoras Nair Bicalho e Ela Wiecko,
sugeria a retirada deste item de pauta para ampliar as contribuições. Lucas Ramalho lembrou que
retirado o item desta reunião, a disciplina só entraria no outro semestre, pois em outubro as unidades já
devem apresentar suas listas de oferta para o próximo. A profa. Nair argumentou pela importância da
disciplina e de seu início imediato. Houve manifestação dos professores Stefan Klein e Antonio Marcos
Moreira e da professora Patrícia Pinheiro. A professora Patrícia sugeriu um cronograma que permita a
oferta já no próximo semestre. A diretora Viviane colocou em votação os dois encaminhamentos que
surgiram no debate do item, ambos possibilitando registro da disciplina para oferta já no próximo
semestre: 1- aprovação ad referendum da criação da disciplina, com homologação pelo CD-CEAM na
próxima reunião, e 2- aprovação nesta reunião, sem necessidade de homologação posterior. O resultado
apurou oito votos para opção 1 (aprovação ad referendum), seis votos para opção 2 (aprovação nesta
reunião) e uma abstenção da professora Maria Raquel Pires (NESPROM/CEAM). Encaminhamentos pelo
Conselho sobre a matéria: 1) o documento continuará aberto por uma semana para inclusões e
alterações; 2) a Comissão criada para discutir a disciplina terá uma semana para finalizar o processo,
propondo versão consolidada do formulário de criação de disciplina, e 3) a disciplina será encaminhada
ad referendum à SAA, com homologação na próxima reunião do Conselho. 2.8 Plano de melhoria dos
indicadores acadêmicos (solicitação GRE). A Diretora deu as informações sobre o item, uma solicitação
do GRE, e destacou linhas gerais do plano já enviado ao Conselho. Por sugestão do prof. Stefan Fornos
Klein (NESUB), foi retirado do texto o trecho que mencionava o desejo de oferta de disciplina a todas as
unidades. O plano foi aprovado por unanimidade pelo Conselho com a alteração sugerida. INCLUSÃO DE
PAUTA: 2.9 Substituição e inclusão de docentes credenciados para o PPGPPIJ. Proposição da professora
Maria Raquel Gomes Maia Pires (PPGPPIJ/CEAM). A professora Maria Raquel solicitou ao Conselho a
substituição de quatro docentes da proposta original, conforme aprovado em reunião de docentes do
PPGPPIJ. Inclusão de docentes permanentes: professor Pedro Demo, professoras Viviane de Melo
Resende e Aline Silveira. Docente colaboradora: professora Urânia Freitas. A solicitação foi aprovada por
unanimidade. 2.10 Criação da Catedra JICA. SEI 23106.103541/2021-49. Solicitação do prof. Marcus
Tanaka (NEASIA/CEAM). A professora Viviane leu seu parecer favorável. Aprovado por unanimidade. 2.11.
Adesão voluntária de Judith Junquim ao NEIJ/CEAM. SEI 23106.106137/2021-27. A professora Viviane
leu o parecer favorável. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a Diretora Viviane de
Melo Resende encerrou a reunião às dezessete horas e quarenta e sete minutos. Esta ata foi lavrada por
mim, Luziane Borges Wanick, Secretária-Executiva do CEAM, e quando aprovada será assinada também
pela Diretora do CEAM.
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