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Planejamento Estratégico 2021

PAUTA

14h30 – Abertura

• Apresentação sobre o Ceam

• Formar as comissões permanentes

• Demanda dos pareceres

• Sobre os Relatórios Anuais (conforme Regimento Interno)

• Núcleos em situação de desligamento (conforme Regimento Interno)

• Apresentação das sugestões dos Eixos Estratégicos

• Debate aberto



CEAM 35 anos – 29 de abril de 2021

Sabemos que este mês de abril não é dado a comemorações. Vivemos tempos tão tristes e turbulentos, em tantos sentidos, que parece estranho pretender

comemorar qualquer coisa.

De toda forma, não podemos deixar passarem sem menção os 35 anos do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília. O

CEAM é o mais antigo centro de estudos avançados do Brasil, e em sua esteira outros tantos centros de formaram. Hoje o CEAM é membro do Fórum

Brasileiro de Estudos Avançados, da recente Rede Latino-Americana de Estudos Avançados e se prepara para integrar a associação internacional que reúne

esses centros nos cinco continentes. Também participa ativamente da Associação de Universidades do Grupo Montevidéu e mantém convênios com onze

países.

O CEAM completa 35 anos com uma história bem sucedida de articulação interdisciplinar na abordagem holística de problemas sociais contextualizados,

mostrando relevância e vanguarda em temas que vão desde os estudos de gênero e raça, às políticas públicas em várias áreas, aos direitos humanos e a

muitos outros temas. Aos 35 anos o CEAM reúne 37 Núcleos Temáticos, dois programas de pós-graduação com mestrado e doutorado e uma especialização.

Reúne nas coordenações dos Núcleos e Programas docentes de 32 unidades da UnB, atuando na promoção da integração interdisciplinar dentro e fora da

UnB.

A bonita história do CEAM nos indica que por pesado que seja o presente, não podemos esquecer nunca o papel de resistência dos espaços de ação das

universidades.

O CEAM foi e continua sendo um desses espaços.Vida longa ao CEAM e parabéns a todas, todes, todos que constroem essa história a cada dia!

Viviane de Melo Resende

Diretora Ceam/UnB

Mário Lima Brasil

Vice-Diretor Ceam/UnB
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35 Anos em 29 de abril de 2021

Selos Comemorativos
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35 Anos em 29 de abril de 2021

Papel Timbrado
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35 Anos em 29 de abril de 2021

37 Núcleos Temáticos
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35 Anos em 29 de abril de 2021

37 Núcleos Temáticos, sendo:

2 novos núcleos em 2021: NAI  - Meurẽn Kuni Núcleo em Arqueologia Indígena

NEDAI  - Núcleo de Estudos sobre Direitos Animais e Interseccionalidades

1 Núcleo reativado: NESUB  - Núcleo de Pesquisa sobre o Ensino Superior da Universidade de Brasília
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35 Anos em 29 de abril de 2021

37 Núcleos Temáticos

9 Convênios internacionais firmados 

(Angola, Chile, Cuba, Equador, Espanha, Guiné Bissau, Paraguai, Peru)

2 Convênios com MoU em apreciação 

(Cuba, México)

2 Cátedras (recentemente aprovadas no CD-CEAM)

(Bangladesh, Sri Lanka)
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35 Anos em 29 de abril de 2021

37 Núcleos Temáticos

Convênios Internacionais e Cátedras

Programas de Pós-Graduação

PPGDH – M e D em Direitos Humanos e Cidadania

PPGDSCI – M e D em Desenvolvimento, Sociedade e Coop. Intern.

(dissertação e tese premiadas no Concurso de Teses da UnB)

Especialização Políticas Públicas, Infância, Juventude e Diversidade

(2ª turma mais de 1.000 inscrições / EP)

Mestrado Profissional PPIJD (em breve / EP)
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35 Anos em 29 de abril de 2021

37 Núcleos Temáticos

Convênios Internacionais e Cátedras

Programas de Pós-Graduação

Graduação

Disciplinas de módulo livre

(média de 25 turmas ofertadas por semestre, com listas de espera em várias disciplinas)

Planejamento Estratégico 2021



35 Anos em 29 de abril de 2021

37 Núcleos Temáticos

Convênios Internacionais e Cátedras

Programas de Pós-Graduação

Graduação

Extensão

Expressiva oferta de extensão (vocação extensionista)

SEMUNI – 41 ações de extensão

Planejamento Estratégico 2021



35 Anos em 29 de abril de 2021

37 Núcleos Temáticos

Convênios Internacionais e Cátedras

Programas de Pós-Graduação

. Graduação   . Extensão

Visibilidade

Novo WebSite em três idiomas -

atendendo a todos os quesitos de

Portabilidade e acessibilidade
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35 Anos em 29 de abril de 2021

37 Núcleos Temáticos

Convênios Internacionais e Cátedras

Programas de Pós-Graduação

. Graduação   . Extensão

Visibilidade

Presença nas Redes Sociais

Twitter – 133 seguidores

Facebook – 1.648 seguidores

Instagram – 691 seguidores
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35 Anos em 29 de abril de 2021

37 Núcleos Temáticos

Convênios Internacionais e Cátedras

Programas de Pós-Graduação

. Graduação   . Extensão

Visibilidade

Canal Ceam – YouTube

1.306 Inscritos

222 vídeos postados (gravados e ao vivo)
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35 Anos em 29 de abril de 2021

37 Núcleos Temáticos

Convênios Internacionais e Cátedras

Programas de Pós-Graduação

. Graduação   . Extensão   . Visibilidade

Participação em Fóruns de Centros de Estudos Avançados

FOBREAV (grupo que reúne dez Centros de Estudos Avançados brasileiros; próxima reunião em julho)

Grupo de San Jose (grupo que reúne seis Centros de Estudos Avançados da América Latina; em 

consolidação de Rede)

Representação do CEAM no evento anual do IDEA (USACH) em 2020 e na publicação resultante do 

encontro
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2021 - RDUA - Recursos Descentralizado para Unidades Administrativas – R$ 82.000,00

2020 - foram alocados R$ 45.000,00

Projetos – R$ 25.000,00

Alocado esse ano do financeiro: R$ 4.000,00

ORÇAMENTO
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FUTURO PRÓXIMO

II Seminário Internacional do CEAM

Em Comemoração aos 35 anos do CEAM / provavelmente na segunda quinzena de julho.
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FUTURO PRÓXIMO

II Seminário Internacional do CEAM

Criação do Repositório de Memória do CEAM
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FUTURO PRÓXIMO

II Seminário Internacional do CEAM

Criação do Repositório de Memória do CEAM

Produtos do Projeto Histórias Cruzadas (Edital UnB nos 60 anos de Brasília)

Livro e minidoc (participação da SECOM em tratativa)
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FUTURO PRÓXIMO

II Seminário Internacional do CEAM

Criação do Repositório de Memória do CEAM

Produtos do Projeto Histórias Cruzadas (Edital UnB nos 60 anos de Brasília)

Plano de Internacionalização (2021-2022)

• Acompanhar convênios firmados e Cátedras na consecução de seus planos de trabalho, e finalizar a

formalização dos convênios em tratativa;

• Fortalecer a atuação do CEAM no Grupo de San Jose e na AUGM

• Estabelecer interlocução ativa com a UDUAL e a UNAMAZ

• Priorizar relações mútuas com países de língua portuguesa, estreitando laços com a UNILAB e a

AULP

• Estabelecer modalidades de cooperação virtual
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FUTURO PRÓXIMO

II Seminário Internacional do CEAM

Criação do Repositório de Memória do CEAM

Produtos do Projeto Histórias Cruzadas (Edital UnB nos 60 anos de Brasília)

Plano de Internacionalização (2021-2022)

UBIAS - University-Based Institutes for Advanced Studies

Participamos no Encontro anual de Diretores, em abril.

Estamos preparando aplicação para ingresso na rede (cumprimos todos os requisitos, menos a

exigência por um fellowship program) (Podemos pensar em bolsas para recém-doutores?)

OTCA – Organização do Tratado de Cooperação Amazônica

Convênio e cooperação técnica em tratativa (interesse da OTCA em um programa de estágios vinculado

ao CEAM e outros projetos)
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FUTURO PRÓXIMO

II Seminário Internacional do CEAM

Criação do Repositório de Memória do CEAM

Produtos do Projeto Histórias Cruzadas (Edital UnB nos 60 anos de Brasília)

Plano de Internacionalização (2021-2022)

Novas iniciativas em Especialização

Especialização Estudos Amazônicos (parceria com a OTCA em tratativa)

Especialização em Trabalho e Direitos Humanos (voltada para servidores técnicos de universidades federais

/ apoio EP em tratativa)

Especialização Saúde Mental (voltada para profissionais de saúde / apoio EP em tratativa)

Planejamento Estratégico 2021



Planejamento Estratégico 2021



Planejamento Estratégico 2021

Propostas Específicas

por Eixo Estratégico



POLÍTICAS PÚBLICAS

Neppos - Núcleo de Estudos e Pesquisa em Políticas Sociais

Nesp - Núcleo de Estudos de Saúde Pública

NP3 - Núcleo de Estudos e Pesquisa em Políticas Públicas, Governo e Gestão

Nesprom - Núcleo de Estudos em Educação e Promoção à Saúde

Neal - Núcleo de Estudos e Acompanhamento das Licenciaturas

NPH - Núcleo de Pesquisas para Habitação

NP+CTS - Núcleo de Política Científica, Tecnológica e Sociedade

n-Futuros - Núcleo de Estudos sobre o Futuro

Neomni/TEL/TEC - Núcleo de Estudos de Organização Muiltilaterais, Negociações Internacionais, Turismo, Logística e Tecnologia

NAI  - Núcleo em Arqueologia Indígena

NESUB  - Núcleo de Pesquisa sobre o Ensino Superior da Universidade de Brasília

NEDAI  - Núcleo de Estudos sobre Direitos Animais e Interseccionalidades



1 – Ações conjuntas entre Núcleos e Programas

• Realizar uma mesa conjunta, no seminário de 35 anos do

CEAM, sobre os impactos socioambientais da pandemia e

da mundialização do capital sobre as políticas públicas

• Escrever um texto conjunto, na revista do CEAM, sobre o

mesmo tema

• Realizar uma aula inaugural, no 1o. semestre de 2021,

para as disciplinas oferecidas no CEAM por integrantes do

Eixo de Políticas Públicas, sobre o mapa cognitivo da

pandemia, em que se destacam a atuação do agronegócio,

o processamento de alimentos, a industrialização da saúde

e a indústria da desinformação.

• Realizar uma aula conjunta, na Semana Universitária,

sobre o mapa cognitivo da pandemia e seus impactos nas

políticas públicas.

3 – Principais oportunidades para o Ceam em 2021

• A oportunidade de refletirmos sobre um cenário comum, e produzirmos

ações e reflexões marcadas pela complexidade e complementariedade

de nossos objetos de pesquisa, atuando em eventos como o Seminário

de aniversário do Ceam e a semana universitária.

• As facilidades de encontro e trabalho conjunto proporcionadas pela

mediação tecnológica.

2 – Principais desafios para o Ceam em 2021

• A falta de tempo de seus membros, sobretudo em um

cenário de mudança de rotina e mais demandas

profissionais e pessoais com o teletrabalho, e as

dificuldades de comunicação, sobretudo pelo excesso de

informação a que somos submetidos.

4 – Sugestões e propostas para o Seminário 35 anos Ceam

• Uma mesa redonda com nomes de ponta na discussão dos impactos

socioambientais do cenário atual nas políticas públicas, como Rob

Wallace, Carol Adams, Leonardo Boff, Henri Acserald e Joseph Stiglitz
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5 – Que nome(s) o Eixo indica para Comissão de Graduação?

• Elen Geraldes.

+ INFO

Respondente: Elen Geraldes  (Nedai)

Data da Reunião: 15/04/2021

Participantes:

NEPPOS - Liliam Souza

NPH - Perci Coelho

NPCTS - Ricardo Toledo Neder

NEDAI - Elen Geraldes e Vanessa Negrini

6 – Que nome(s) o Eixo indica para Comissão de Graduação?

• Perci Coelho

7 – Que nome(s) o Eixo indica para Comissão de Pesquisa?

• Ricardo Toledo Neder

• Ausência de representantes de vários Núcleos

8 – Outras questões a destacar da reunião do Eixo:
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Estudos em Linguagem,
Comunicação, Cultura e Arte

Nelis - Núcleo de Estudos de Linguagem e Sociedade

Necoim - Núcleo de Estudos em Cultura, Oralidade, Imagem e Memória

Nemp - Núcleo de Estudos sobre Mídia e Política

NEC - Núcleo de Estudos Clássicos

Cdimp - Núcleo de Estudos sobre Cultura da Diversidade e Minorias Políticas



1 – Ações conjuntas entre Núcleos e Programas

• Considerando o momento que estamos passando, os

núcleos darão continuidade às suas ações e para o

Seminário sistematizarão os resultados das atividades

desenvolvidas em 2020 para apresentação.

3 – Principais oportunidades para o Ceam em 2021

• As potencialidades da mediação tecnológica.

2 – Principais desafios para o Ceam em 2021

• A continuidade das atividades no modo de presencialidade

virtual/digital.

4 – Sugestões e propostas para o Seminário 35 anos Ceam

• Os núcleos imaginam que haverá um espaço para que os primeiros

idealizadores/participantes do CEAM apresentam sua trajetória;

achamos interessante, se for possível que cada núcleo identifique

uma desses professores/gestores e que os convide. Se forem muitos,

talvez pudéssemos escolher um representante por eixo.
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5 – Que nome(s) o Eixo indica para Comissão de Graduação?

• Considerando que tanto o dirigente quanto o vice de todos os núcleos que

compõem o Eixo já se encontram em cargos de coordenação/gestão,

infelizmente não será possível a indicação neste momento.

+ INFO

Respondente: Ana Lúcia de Abreu Gomes (Necoim)

Data da Reunião: 15/04/2021

Participantes:

NELiS – Viviane Vieira

CdiMP – Mario Brasil

NEC – Marcus Mota

NECOIM – Ana Abreu

6 – Que nome(s) o Eixo indica para Comissão de Graduação?

• Considerando que tanto o dirigente quanto o vice de todos os núcleos que

compõem o Eixo já se encontram em cargos de coordenação/gestão,

infelizmente não será possível a indicação neste momento.

7 – Que nome(s) o Eixo indica para Comissão de Pesquisa?

• Considerando que tanto o dirigente quanto o vice de todos os núcleos que

compõem o Eixo já se encontram em cargos de coordenação/gestão,

infelizmente não será possível a indicação neste momento.

Planejamento Estratégico 2021



DIREITOS HUMANOS

NEP - Núcleo de Estudos da Paz e dos Direitos Humanos

NEPeM - Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher

Neij - Núcleo de Estudos da Infância e Juventude

Neab - Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros

Nedig - Núcleo de Estudos da Diversidade Sexual e de Gênero

Nepti - Núcleo de Estudo para Terceira Idade

Nevis - Núcleo de Estudos sobre Violência e Segurança



1 – Ações conjuntas entre Núcleos e Programas

• WORKSHOP -"Violações dos direitos humanos no Brasil:

desafios e perspectivas - da Constituição de 1988 ao terrível

ano de 2021"

Descrição: com o objetivo de debater violações de

direitos humanos no Brasil na perspectiva de cada

Núcleo Temático e do PPGDH, tendo em vista os

relatórios nacionais e internacionais que vem sendo

publicados e que apontam o Brasil como um dos

países em que as violações estão crescendo

colocando em risco a democracia. A atividade, a ser

realizada no segundo semestre demandaria pelo

menos dois dias.

• CONGRESSO: Congresso Regional de Pesquisadores

Negros.

Tema: Democracia

• SIMPÓSIO: Simpósio de violência contra a pessoa idosa

Descrição: I Ciclo de palestras sobre o

envelhecimento (NEPTI e mais algum núcleo que

esteja interessado em se juntar a nós)

3 – Principais oportunidades para o Ceam em 2021

• A aprovação pelo CONSUNI da Resolução que dispõe sobre ações de

promoção dos direitos humanos e erradicação de atos discriminatórios de

qualquer natureza no âmbito da Universidade de Brasília;

• Possibilidade de realizar reuniões em plataformas digitais que permitem a

participação de pessoas residentes em outras localidades do país e do exterior

sem custos de transporte.

• Ocupar uma posição de maior destaque e responsabilidade considerando a

disponibilidade da atual reitoria - tornando por exemplo o Eixo de Direitos

Humanos do Ceam como uma forma de Conselho

4 – Sugestões e propostas para o Seminário 35 anos Ceam

• Diálogo com Ailton Krenak e Sueli Carneiro

• Roda de testemunhos sobre a história do CEAM

• Sessões de vídeos marcantes de atividades realizadas nesses 35 anos

• Atividade lúdica para integração de estudantes, pesquisadores/as,

técnicos(as), docentes, terceirizados/as

• Oficinas de poesia

• Violações dos direitos humanos no Brasil: desafios e perspectivas

• A mediação dos direitos humanos para as políticas públicas do futuro pós-

pandemia.
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2 – Principais desafios para o Ceam em 2021

1- Tornar o CEAM uma unidade de lotação;

2- Reestruturar e garantir a ação efetiva das comissões de graduação, extensão e pesquisa;

3- Realização de um Congresso interno Anual do CEAM para promover a interação entre os diversos Núcleos e Programas de Pós Graduação;

4- Promover uma interação entre o CEAM e as demais unidades acadêmicas da UnB no que diz respeito a ensino, pesquisa e extensão ex:

a) incluir disciplinas ministradas como optativas; b) obrigatoriedade da implementação da oferta de um Seminário sobre Direitos Humanos para todos os cursos e c)

parceria nas pesquisas e projetos de extensão);

5- Ter uma equipe de servidores(as) suficiente; 6- Ampliar a visibilidade do CEAM de modo a garantir maior legitimidade acadêmica e institucional na UnB;

7- Garantir o compromisso com o fortalecimento institucional do CEAM em tempo de pandemia, por parte dos coordenadores de Núcleos Temáticos e dos programas de

pós-graduação;

8- Manter um diálogo permanente e amplo com a Reitoria e demais centros e unidades acadêmicas da UnB, assim como com a sociedade brasileira para lidar com os

desafios do presente;

9- Ampliar a participação de docentes, pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação da UnB e de universidades e centros de pesquisa parceiros nas

atividades de ensino, pesquisa e extensão do CEAM;

10- Incentivar a internacionalização do CEAM com parcerias acadêmicas com universidades e centros de pesquisa da América Latina e do Norte, Europa, África e Ásia;

11- Garantir recursos financeiros, humanos e de infra-estrutura para consolidar as atividades de ensino, pesquisa e extensão do CEAM;

12- Fomentar a participação de docentes, discentes, pesquisadores/as, servidores/as e tercerizados/as no Planejamento Estratégico Bienal do CEAM;

13- Negociar com as unidades acadêmicas da UnB a inclusão das disciplinas de módulo livre em disciplinas optativas; 14- Garantir dupla lotação dos docentes do CEAM;

15- Integrar as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pelos núcleos ao nível de cada eixo temático;

16- Contribuir para uma articulação e parceria permanente entre as pós-graduações e os núcleos temáticos ao nível do ensino, pesquisa e extensão;

17- Implementar um Fórum de Discussão das Experiências de Extensão do CEAM; 18- Reestruturar e fortalecer os núcleos e a participação.
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5 – Que nome(s) o Eixo indica para Comissão de Graduação?

• Patrícia Pinheiro - NEIJ

6 – Que nome(s) o Eixo indica para Comissão de Graduação?

• Sem indicação

7 – Que nome(s) o Eixo indica para Comissão de Pesquisa?

• Sem indicação

8 – Outras questões a destacar da reunião do Eixo:

• Realizar evento de homenagem a prof. Nair Bicalho considerando sua 

próxima aposentadoria;

• A contribuição das energias utópicas do passado para a construção do 

futuro do CEAM;

• Interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade: a 

contribuição do CEAM para a construção de um novo projeto de 

universidade.

+ INFO

Respondente: Patrícia Pinheiro (NEIJ)

Data da Reunião: 14/04/2021

Participantes:

NEAB – Marcos Moreira

NEIJ – Patricia Pinheiro

NEP – Nair Bicalho

NEPeM – Ela Wiecko

NEVIS – Cristina Zackseski
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CONTEXTOS REGIONAIS E
INTERNACIONAIS

NESCUBA - Núcleo de Estudos Cubanos

NEM - Núcleo de Estudos do Mercosul

NEE - Núcleo de Estudos Europeus

Neasia - Núcleo de Estudos Asiáticos

Nespi - Núcleo de Estudos sobre o Pensamento Italiano

Nebc - Núcleo de Estudos do Brasil Contemporâneo

Necla - Núcleo de Estudos Caribenhos e latino-Americanos



1 – Ações conjuntas entre Núcleos e Programas

• Organização e promoção de atividades relacionadas aos

temas centrais dos núcleos e temas afins, com possibilidade

de compartilhamentos de nomes e oportunidades entre

diferentes regiões. Se possível, homenagens a professores

aposentados que trabalharam com os núcleos envolvidos.

• Divulgação online em mídias sociais das atividades dos

Núcleos, com busca de financiamento para realização de

atividades.

• Organização de um boletim conjunto, de periodicidade

bimestral, com análises de conjunturas das regiões e países

relacionados, podendo celebrar eventos e aniversários.

3 – Principais oportunidades para o Ceam em 2021

• Maior alcance de público fora da universidade, com maior

participação da sociedade civil, graças à maior utilização de

ferramentas online. Participação de diplomatas, brasileiros ou

estrangeiros, pesquisadores e professores de outras instituições que

possam contribuir ao CEAM com seus conhecimentos.

2 – Principais desafios para o Ceam em 2021

• Os desafios trazidos pela pandemia, conseguindo realizar

de forma segura, no sentido sanitário e cibernético, as

atividades do CEAM.

4 – Sugestões e propostas para o Seminário 35 anos Ceam

• Seminário com fundadores do CEAM que possam palestrar, tragam

a experiência da criação e organização do CEAM para resgate da

memória. Os atuais coordenadores dos núcleos poderiam falar sobre

as perspectivas dentro dos núcleos.
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5 – Que nome(s) o Eixo indica para Comissão de Graduação?

• A indicar

6 – Que nome(s) o Eixo indica para Comissão de Graduação?

• Virgílio Caixeta Arraes (Coordenador do NECLA)

7 – Que nome(s) o Eixo indica para Comissão de Pesquisa?

• Marcus Vincius de Lira Ferreira Tanaka (Coordenador do NEASIA)

8 – Outras questões a destacar da reunião do Eixo:

• Sugestão de financiamento e contratação de estagiários ou assistentes 

de pesquisa, se não possível por núcleo, pelo menos por eixo.

+ INFO

Respondente: Marcus V. de Lira Ferreira Tanaka (NEASIA)

Data da Reunião: 05/05/2021

Participantes:

NEASIA – Marcus Vinicius de Lira Ferreira Tanaka

NECLA – Virgílio Caixeta Arraes
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