
 
Ata da 341ª Reunião do Conselho Delibera�vo do CEAM, realizada em vinte e cinco de fevereiro de dois mil e
vinte e dois, remotamente, pela plataforma CAFe (h�ps://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ceam_unb). A reunião
teve início às quatorze horas e trinta e seis minutos. Par�cipantes: Diretora do CEAM, professora Viviane de Melo
Resende (NELiS), Vice-diretor do CEAM, professor Mário Lima (CdiMp); dirigentes/ vice-dirigentes dos seguintes
Núcleos Temá�cos: Ariuska Karla Barbosa Amorim (NEA), Marcus Tanaka de Lira (NEÁSIA), Hilton Pereira da
Silva (representando NEAz e Comissão de Internacionalização do CEAM), Carlos Alberto F. Lima (NEBC),  Marcus
Santos Mota (NEC), Virgílio Arraes (NECLA), Elen Cris�na Geraldes (NEDAI), Assis da Costa Oliveira (NEIJ), Albene
Miriam Menezes Klemi (NEM), Liliam dos Reis Souza Santos (NEPPOS), Keila Cris�anne Trindade da Cruz (NEPTI),
Rosana de Freitas Boullosa (NEUR), Cláudio Fortes Garcia Lorenzo (NESP), Maria Raquel Gomes Maia Pires
(NESPROM), Murilo Silva de Camargo (N-FUTURO), Ricardo T. Neder (NPCTS), Perci Coelho de Souza (NPH), Luiz
Fernando Macedo Bessa (PPGDSCI) e Lucas Mar�ns Ramalho (Representante dos técnicos administra�vos).
Ausentes com jus�fica�va as seguintes representações: NAI, NEAGRI, NEOMNI-TEL-TEC, NEP, NESCUBA, NESTRA,
NESUB. Ausentes as seguintes representações: GEOcivitas, NEAB, NEAL/CFORM, NECOIM, NEDIG, NEE, NEMP,
NEPeM, NESPI, NEVIS, NP3, PPGDH e representantes discentes do PPGDH e do PPGDSCI. A diretora do CEAM
iniciou a reunião com os seguintes itens de INFORMES: 1.1 Abertura da Lista de Oferta 2022.1 do CEAM.
Formulário disponível: h�ps://forms.office.com/r/PMHv68173x. 1.2 Subs�tuição temporária de coordenação do
NEIJ. O Prof. Assis da Costa Oliveira atuará como dirigente subs�tuto temporário do NEIJ, no período de
15/02/2022 a 15/05/2022. (Conforme Art. 27, §2º, Regimento interno do CEAM). SEI 23106.017328/2022-04. 1.3
Decisão da Comissão de Recuperação do CEAM. Manutenção do trabalho remoto com reavaliação em 8/3. 1.4
Lançamento dos volumes 7(1) e 7(2) da Revista do CEAM.  Além do duplo lançamento, o prof. Marcus Lira
informou seu afastamento da Revista do CEAM e solicitou pauta na próxima reunião para a indicação de nova/o
Editor/a Chefe da Revista. 1.5 Reorganização das secretarias do CEAM. A diretora profa. Viviane anunciou a
mudança do Lucas para a Secretaria de Pós, a fim de sanar dificuldades enfrentadas naquela secretaria. Samara e
Laísa estarão na Secretaria do CEAM; Maria Rosa, na Secretaria Execu�va do CEAM; Anne, André e Lucas, na
secretaria de Pós-graduação, que será unificada (PPGDSCI, PPGDH e PPGPPIJ) a par�r de março. A diretora
agradeceu o trabalho e o desempenho de Lucas em suas a�vidades na Secretaria do CEAM e registrou o excelente
trabalho de Samara. O prof. Perci pediu a palavra para tecer elogios ao trabalho de Lucas e Samara nos trabalhos
de extensão. Pediram a palavra, também, a professora Keila, que agradeceu a Lucas e Samara por sua presteza e
atenção; a professora Elen e o professor Assis, que agradeceram o apoio e deram boas-vindas a Samara. 1.6
Solicitação da Secretaria do CEAM: o formulário de inscrição de a�vidades de extensão deve ser preenchido com
antecedência mínima de 20 dias da data inicial de realização da a�vidade, para que haja tempo hábil de submissão
no SIGAA. Os formulários estão disponíveis no site do CEAM. A professora Viviane enfa�zou a importância do
preenchimento de todos os dados do formulário.  1.7 Solicitação do Setor de TI: antecedência mínima de 12 dias
para solicitação de apoio técnico a lives e eventos online, para que haja tempo hábil de elaboração de material de
divulgação e agendamento da a�vidade no canal do YouTube. Para receber apoio técnico do CEAM, as lives devem
ocorrer necessariamente de 8h a 12h e 14h a 19h.  O prof. Perci pediu a palavra para ques�onar o prazo que o
setor de TI solicitou. Isa explicou sobre o trabalho demandado com as lives e a necessidade de preparação do
Setor para o atendimento. A diretora explicou que são muitas as demandas solicitadas pelos núcleos e PPG e que
esta antecedência torna-se necessária porque a equipe é reduzida. 1.8 Comissão de extensão:  os oito projetos de
extensão vinculados ao CEAM foram aprovados nos editais 2022 do DEX: quatro projetos no PIBEX, um na Casa de
Cultura (CUC) e três nos Polos de Extensão (Estrutural, Kalunga e Recanto das Emas). O prof. Perci listou os
projetos. O prof. Hilton Silva registrou, como representante do NEAZ, dois projetos que foram aprovados: Vivências
Amazônicas e Mostra de Cinema a ser realizada na Semana da Amazônia. Inclusão de item de informes: 1.9
A�vidades do NEDAI. A profa. Elen informou que o NEDAI fez seleção de 4 pesquisadores para um estudo sobre
carnes vegetais e que irá iniciar um mapeamento sobre pesquisas e projetos na UnB sobre direitos animais. 1.10
Repositório de Memória do CEAM. A diretora solicitou que Isa compar�lhasse sua tela para apresentação ao
Conselho do novo site memoria.ceam.unb.br, enfa�zando que os núcleos e programas ainda podem enviar suas
informações pelo formulário do projeto Memórias. Link do formulário do repositório
h�ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyeNtbfzw1ycyyAPVNs4U6XKXzTWshCL9uoDQZiuo7Ja30vw/viewform?
usp=sf_link. 1.11 Resultado do processo de redistribuição ao CEAM. A diretora informou os resultados da
avaliação feita pela comissão ad hoc das quatro manifestações de interesse de redistribuição ao CEAM e o
resultado pela redistribuição da professora Maria Carmen Aires Gomes. 2 DELIBERAÇÕES: 2.1 Aprovação da ata da
340ª reunião do CD-CEAM. Ata aprovada por unanimidade. 2.2 Indicação de representante do CEAM no Grupo de
Trabalho Rede de Ins�tuições Museais, Acervos Museológicos e de Interesse Público da Universidade de
Brasília. SEI 23106.013793/2022-68. A profa. Viviane consultou o Conselho sobre a indicação da profa. Ana Lucia
Abreu. Não houve manifestação em contrário. A diretora irá consultar a profa. Ana Lucia para dar
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encaminhamento a indicação.  2.3 Adesão ao serviço voluntário 2.3.1 Adesão de Cleonice Pereira do Nascimento
Bi�encourt como professora voluntária junto ao NELiS/CEAM/UnB. SEI 23106.008049/2022-41. Parecerista prof.ª
Viviane de Melo Resende (NELiS/CEAM). A profa. leu seu parecer, que foi aprovado por unanimidade. 2.3.2
Adesão de Ka�len Machado Vicente Squaris como professora voluntária junto ao NELiS/CEAM/UnB. SEI
23106.017873/2022-92. Parecerista prof.ª Viviane de Melo Resende (NELiS/CEAM). A profa. leu seu parecer, que
foi aprovado por unanimidade. 2.3.3 Adesão de José da Paz Oliveira Alvarenga como Pesquisador Colaborador
Assistente junto ao NESP/CEAM/UnB. SEI 23106.014493/2022-04. Parecerista prof. Murilo Silva de Camargo (N-
FUTURO/CEAM). O prof. Murilo leu seu parecer, que foi aprovado por unanimidade.  2.3.4 Adesão de Viviane
Rangel de Muros Pimentel como Pesquisadora Colaboradora Plena junto ao NESP/CEAM/UnB. SEI
23106.018332/2022-81. Parecerista prof. Perci Coelho de Souza (NPH/CEAM). A diretora leu o parecer do prof.
Perci, que foi aprovado por unanimidade.  2.3.5 Adesão de Eduardo Gomor dos Santos como Pesquisador
Colaborador Pleno junto ao NEPPOS/CEAM/UnB. SEI 23106.016459/2022-66. Parecerista prof. Carlos Marcos
Ba�sta (NP3/CEAM). A diretora leu o parecer do prof. Carlos Ba�sta, que foi aprovado por unanimidade.   2.4
Aprovação de projeto a ser executado pelo NESP/CEAM. “Escola cidadã: promovendo saúde e educação para o
exercício da cidadania.” Parecerista: profa. Rosana de Freitas Boullosa (NEUR/CEAM). SEI 23106.138109/2021-79.
A diretora leu o parecer da profa. Rosana Boullosa, que foi aprovado por unanimidade.  2.5 Aprovação da
prorrogação da vigência do curso de Especialização em Polí�cas Públicas, Infância, Juventude e Diversidade
(EPPIJD) a pedido da coordenadora, profa. Cynthia Bisinoto Evangelista de Oliveira. SEI 23106.035238/2020-2. A
diretora leu a solicitação da coordenadora da EPPIJD, profa. Cynthia Bisinoto, que foi aprovado por unanimidade.
Inclusão de pauta: Item 2.6 Adesão de Urânia Flores da Cruz Freitas como Pesquisadora Colaboradora Sênior
junto ao NELiS/CEAM/UnB. SEI 23106.019976/2022-97. Parecerista prof. Assis da Costa Oliveira (NEIJ/CEAM). O
prof. Assis leu seu parecer, que foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a diretora do CEAM,
professora Viviane de Melo Resende, encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta e oito 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 03/03/2022, às 15:34, 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, Professor(a) de Magistério Superior do
Centro de Estudos Avançados Mul�disciplinares, em 04/03/2022, às 09:56, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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