Ata da 340ª Reunião do Conselho Deliberativo do CEAM, realizada em vinte e oito de janeiro de dois mil e vinte e dois, 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), Vice-diretor do CEAM, professor Mário Lima (CdiMp); dirigentes/ vice-dirigentes dos seguintes Núcleos
Temáticos: Luis Abraham Cayón Durán (NAI), Antonio Marcus Moreira da Silva (NEAB), Clarice Aparecida dos Santos (NEAGRI), Manoel Pereira de Andrade
(NEAz), Carlos Alberto F. Lima (NEBC), Marcus Santos Mota (NEC), Elen Cristina Geraldes (NEDAI), Albene Miriam Menezes Klemi (NEM), Nair Heloisa
Bicalho de Sousa (NEP), Ela Wiecko V. de Castilho (NEPeM), Keila Cristianne Trindade da Cruz (NEPTI), Cláudio Fortes Garcia Lorenzo (NESP), Herivelto Pereira
de Souza (NESPI), Maria Raquel Gomes Maia Pires (NESPROM), Stefan Fornos Klein (NESUB), Ricardo T. Neder (NPCTS), Cristina Maia Zackseski (NEVIS), Perci
Coelho de Souza (NPH) e Hilton Pereira da Silva (CEAM). Ausentes com justificativa as seguintes representações: NEA, NEÁSIA, NEAGRI, NECLA, NECOIM,
NEDIG, NEIJ, NEMP, NEOMNI-TEL-TEC, NEPPOS, NESCUBA, NESTRA, N-FUTURO, PPGDH e o representante do corpo técnico. Ausentes as seguintes
representações: GEOcivitas, NEAL/CFORM, NEE, NEUR, NP3, PPGDSCI e representantes discentes do PPGDH e do PPGDSCI. A diretora do CEAM iniciou a
reunião com os seguintes itens: 1 INFORMES: 1.1 Circular 25/2021/DGP (7421361) que apresenta orientações gerais sobre o retorno gradual e seguro das
atividades administrativas e acadêmicas na UnB, nos termos da Resolução CAD 0051/2021 (7411612). Fluxo de Notificação:
http://repositoriocovid19.unb.br/fluxos-de-notificacao-de-casos-de-covid-19/. Guia de Boas Práticas: http://repositoriocovid19.unb.br/guias-deconvivencia-e-boas-praticas-sobre-a-covid[1]19/ 1.2 Fim de estágio probatório do servidor Lucas Ramalho. A Diretora informou que o técnico foi aprovado
com elogios no estágio probatório. 1.3 Cedida uma vaga BPEq ao CEAM. SEI 23106.002048/2022-93. Decisão tempestiva pela redistribuição informada ao
Conselho por e-mail em 11/1/2022. O DGP já encaminhou o código de vagas. 1.4 Apresentação do professor Assis da Costa Oliveira em exercício provisório
em 14/1/2022. SEI 23106.138926/2021-27. A professora Patrícia de Almeida (NEIJ) emitiu o parecer que subsidiou a resposta à reitoria pelo interesse em
receber o prof. Assis no CEAM. 1.5 Reunião de apresentação do novo serviço de comunicação integrada da UnB em 12/1/2022, em que o CEAM foi
representado pelo vice-diretor prof. Mário Brasil e pela servidora Samara Ferreira. SEI 23106.012727/2018-94. A diretora passou a palavra ao prof. Mário,
que fez esclarecimentos sobre o tema. Foi encaminhado ao Conselho o link para acessar a gravação da reunião https://unbbrmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/welitom_unb_br/Ec5Ez8NR_KpMj2VBsxnNYx0BiBb4zDo9lC_BaQJYGJsKkQ 1.6 Reunião da Fobreav de 15 de dezembro de
2021 adiada para 19 de janeiro de 2022. O CEAM foi representado pela Diretora. Na reunião foi informado o término do mandato da atual presidenta da
Fobreav, profa. Ana Célia (UFRJ), e discutida a possibilidade de criação de uma Cátedra itinerante ou em parceria entre os diversos centros. A Diretora
encorajou a comunidade do CD-CEAM a formar comissão para estudar as cátedras que existem em outros centros de estudos avançados a fim de subsidiar
manifestações do CEAM junto à Reitoria na busca por apoio para editais de cátedras no CEAM. Na ausência de manifestações, a Diretora convidou
interessados/as a se manifestar por e-mail, pois a Direção tem interesse, mas precisa de apoio. A profa. Nair se posicionou sobre a importância das
cátedras. 1.7 Editais do DEX. A Diretora informou que foi elaborado pela técnica Samara Ferreira um arquivo com cronogramas e links para os Editais, e
passou a palavra ao Coordenador de Extensão, professor Perci, para os informes da Comissão. O prof. Perci falou sobre as mudanças de calendário e editais
do Decanato de Extensão. Agradeceu a Samara pela gentileza e agilidade no atendimento. O prof. informou sobre os oito editais, dois deles tradicionais, da
Casa de Cultura e PIBEX, e mais cinco editais que são territorializados no DF (Recanto das Emas, Estrutural, Paranoá, Kalunga e Chapada dos Veadeiros), que
foram prorrogados para o dia 1º de fevereiro. O prof. Perci também falou sobre o edital UnB 60 anos. A Diretora informou que o formulário para atividades
já foi enviado ao Conselho. O prof. Manoel pediu a palavra para incluir informe sobre a proposta de extensão da Vivência Amazônica. A profa. Nair pediu a
palavra para solicitar ao setor de TI que fique atento para que sejam divulgadas no site todas as atividades planejadas pelo CEAM para os 60 anos da UnB.
Também informou que o NEP está vinculado ao Fórum Social Mundial Justiça e Cidadania, e que este fórum iria acontecer em janeiro, em Porto alegre, e foi

adiado para abril. Informou ainda que o PPGDH está recebendo o prof. David Sanches Rubio, da Universidade de Sevilha, e que ele irá participar de
seminário temático sobre direitos humanos, no período de 5 a 7 de fevereiro, às 19 horas. O PPGDH irá encaminhar convite e link para os núcleos. A
Diretora consultou sobre a aprovação da pauta deliberatira e a profa. Cristina solicitou a inclusão de um item de pauta: Relatório de prestação de contas do
projeto do NESP "Capacitação dos agentes de comunitários de saúde e profissionais da atenção básica para atendimento da promoção de políticas da
equidade e saúde com foco na mulher rural". A Diretora colocou em votação e a pauta foi aprovada com essa inserção. 2 DELIBERAÇÕES: 2.1 Aprovação da
ata da 339ª reunião do CD-CEAM. A Diretora recebeu uma solicitação de correção na ata, por parte do prof. Luis Cayón, na linha onde aparece o nome do
núcleo logo depois de palavra aberta. Onde se lê "Núcleo de arquivologia Indígena", deve-se ler: Núcleo de Arqueologia Indígena. A Diretora também
apontou outras correções: onde se lê "Sítio Gruta do Gentil 2 em UNAI/DF. ", deve-se ler: Sítio Gruta do Gentil 2 em Unaí/MG; onde se lê "O prof. Mário
informou que a reunião do FOBREAV será no dia 15 de dezembro que será representada pela Diretora do CEAM, profa. Viviane de Melo Resende", deve-se
ler: O prof. Mário informou que a reunião do FOBREAV será no dia 15 de dezembro e que o CEAM será representado por sua Diretora, profa. Viviane de
Melo Resende; no item 2.3 onde se lê “Renovação da Coordenação do Núcleo de Estudos sobre Cultura da Diversidade e Minorias Políticas - CdiMp/CEAM”,
deve-se ler: “Nova Coordenação do Núcleo de Estudos sobre Cultura da Diversidade e Minorias Políticas - CdiMp/CEAM”. Com essas correções, a ata foi
aprovada por unanimidade. 2.2 Homologação da Comissão para a Seleção Simplificada Edital 340/2021, composta por Viviane Resende (presidenta), Elen
Geraldes, Mário Lima Brasil e Perci Coelho (suplente), Ato da Direção do CEAM nº 001/2022. Homologada pelo Conselho. 2.3 Homologação do resultado da
Seleção Simplificada Edital 340/2021. O conselho perguntou sobre a possibilidade de acesso as cartas dos candidatos. A diretora informou que irá consultar
o DGP sobre esta possibilidade. O prof. Ricardo parabenizou pelo trabalho. Aprovado com duas abstenções. 2.4 Circular 25/2021/DGP e o retorno presencial
nas secretarias do CEAM. A Diretora pediu a deliberação do Conselho sobre o trabalho presencial nas secretarias do CEAM diante das altas taxas de Covid no
DF. Deliberou-se pelo retorno ao trabalho remoto por período de três semanas. Prof. Claudio disse que em sua opinião é uma boa decisão aguardar três
semanas. O prof. Antonio Marcos concordou que não se deve colocar os servidores do CEAM em risco. A profa. Elen se disponibilizou a participar da
Comissão de Recuperação do CEAM e apoiou a prudência. O prof. Stefan sugeriu informar no site que o atendimento presencial justificado deverá passar
por agendamento. A Diretora colocou em votação o retorno ao atendimento remoto por três semanas para reavaliação pela Comissão. A decisão será
divulgada no InfoUnB e será encaminhado um ato da direção do CEAM ao GRE. Encaminhamento aprovado por unanimidade. Foi constituída a Comissão de
Recuperação do CEAM composta pelos membros, prof. Cláudio Fortes Garcia Lorenzo (NESP), profa. Elen Cristina Geraldes (NEDAI) e o prof. Hilton Pereira da
Silva (CEAM). Ficou agendada para 18 de fevereiro uma reunião da Comissão de Recuperação para reavaliação. 2.5 Redistribuição em vaga BPeq: aprovação
dos critérios de avaliação para as manifestações de interesse recebidas e homologação da Comissão composta pelo professor Perci Coelho de Souza
(presidente), professora Patrícia Cristina Pinheiro de Almeida, professora Cristina Maria Zackseski e professora Viviane de Melo Resende (suplente), Ato da
Direção do CEAM n. 002/2022. Aprovada por unanimidade. Os critérios apresentados pela Comissão foram discutidos, alterados e aprovados. A alteração
diz respeito ao tempo de experiência em ensino superior (de cinco para dois anos) e a exigência de experiência em pós-graduação (que deixa de ser prérequisito passando a ser classificatória). 2.6 Adesão ao serviço voluntário 2.6.1 Adesão de Raul Luis de Melo Dusi como Professor Voluntário junto ao
NESPROM/CEAM/UnB. SEI 23106.136898/2021-11. Parecerista professora Andrea de Oliveira Gonçalves. A Diretora leu o parecer da profa. Andrea que foi
aprovado por unanimidade. 2.6.2 Adesão de Nadir Hilger como Professora Voluntária junto ao NELIS/CEAM/UnB. SEI 23106.001899/2022-19. Parecerista
professora Viviane de Melo Resende. A Diretora leu seu parecer que foi aprovado por unanimidade. 2.6.3 Adesão de Maria Cristina Peixoto Serafim como
Professora Voluntária junto ao NELIS/CEAM/UnB. SEI 23106.003708/2022-53. Parecerista professora Viviane de Melo Resende. A Diretora leu seu parecer
que foi aprovado por unanimidade. 2.6.4 Adesão de Alberto Luis Araújo Silva Filho como Professor Voluntário junto ao NEDIG/CEAM/UnB. SEI
23106.008669/2022-81. Parecerista professora Silvia Badim Marques. A Diretora leu o parecer da profa. Silvia que foi aprovado por unanimidade. Inclusão
de pauta: Item 7 Relatório de prestação de contas do projeto do NESP "Capacitação dos agentes de comunitários de saúde e profissionais da atenção básica
para atendimento da promoção de políticas da equidade e saúde com foco na mulher rural". SEI 23106093387/2018-94. Parecerista professora Cristina

Maria Zackseski (NEVIS). A profa. Cristina leu seu parecer favorável à prestação de contas do NESP. O prof. Claudio pediu a palavra em agradecimento à
atenção e à seriedade no parecer da profa. Cristina. A prestação de contas do projeto do NESP foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a
Diretora do CEAM, professora Viviane de Melo Resende, encerrou a reunião às dezessete horas. Esta ata foi lavrada por mim, Luziane Borges Wanick,
Secretária-Executiva do CEAM, e quando aprovada será assinada também pela Diretora do CEAM.
Documento assinado eletronicamente por Viviane de Melo Resende, Professor(a) de Magistério Superior do Centro de Estudos Avançados
Multidisciplinares, em 02/02/2022, às 12:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Luziane Borges Wanick, Secretário(a) Executivo(a) do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, em
02/02/2022, às 12:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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