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Ata da sexta Reunião Ordinária da Congregação do NAEA realizada no dia 1 

dezessete de dezembro de dois mil e quinze. 2 

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às oito horas e 3 

trinta minutos, reuniu-se a Congregação no Miniauditório do NAEA, estando 4 

presente os seguintes membros: Armin Mathis, Durbens Martins Nascimento,  5 

Fábio Carlos Silva, José Batista de Oliveira Santana, Ligia Terezinha Lopes 6 

Simonian, Luís Eduardo Aragón Vaca, Ruthane Saraiva da Silva, Saint-Clair 7 

Cordeiro da Trindade Júnior e Simaia do Socorro Sales das Mercês. Esteve 8 

presente ainda, a Secretária Executiva do Núcleo, Carolina Maués da Silva. 9 

Tiveram a ausência justificada os membros: Benedito Aldo Lisboa Ferreira 10 

(férias), Ana Lúcia Prado Reis dos Santos (por estar participando de evento em 11 

Portugal), Fábio Braga dos Santos (participando de curso), Marcela Vecchione 12 

Gonçalves (participando da COP 21), Indio Campos (férias) Hisakhana 13 

Pahoona Corbin (férias), Rosa Elizabeth Acevedo Marín (férias), Oriana 14 

Trindade de Almeida (férias), Ana Paula Vidal Bastos (cedida à UNB), Josep 15 

Pont Vidal (Pós-Doutorado) e Maurílio de Abreu Monteiro (cedido à 16 

UNIFESSPA). Ausências não justificadas: Cláudia de Barros e Azevedo 17 

Ramos, Francisco de Assis Costa, Nírvia Ravena, Juarez Carlos Brito Pezzuti, 18 

Silvio José de Lima Figueiredo e Ponciana Freire Aguiar.  Ao iniciar a reunião o 19 

professor Durbens Nascimento propôs uma alteração na ordem da pauta. Foi 20 

aprovada por unanimidade. Sendo assim a pauta ficou ordenada da forma a 21 

seguir: 1) Apreciação da ata da quinta reunião ordinária da congregação 22 

realizada no dia vinte e dois de outubro de dois mil e quinze, 2) Comunicações, 23 

3) Homologação do Regimento da Editora do NAEA, 4) Homologação do 24 

Regimento do Conselho Editorial, 5) Relatório de Progressão Funcional do 25 

Prof. Dr. Silvio José de Lima Figueiredo, 6) Homologação do Resultado da 26 

Promoção de Titular do Prof. Dr. Saint-Clair Cordeiro da Trindade Junior, 7) 27 

Homologação do Resultado Promoção de Titular do Prof. Dr. Luis Eduardo 28 

Aragón Vaca, 8) Apreciação de Projeto de Pesquisa da Profa. Dra. Marcela 29 

Vecchione Gonçalves, 9) Apreciação de Projeto de Pesquisa da Profa. Dra. 30 

Ligia Simonian, 10) Apreciação de Projetos de Pesquisa do Prof. Dr. Juarez 31 

Carlos Brito Pezzuti, 11) Prorrogação do projeto de pesquisa do professor Dr. 32 
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Índio Campos, 12) Apreciação de Acordo de Cooperação Acadêmica entre o 33 

NAEA e a FGV-Rio, 13) Apreciação de Acordo de Cooperação Acadêmica 34 

entre o NAEA, o PPGCP/IFCH e a Escola de Comando e Estado-Maior do 35 

Exército – Rio, 14) Relatório do Sistema de Planejamento das Atividades 36 

Docentes – SISPLAD, 15) Apresentação das receitas e despesas das turmas 37 

de Mestrado em Gestão Pública, 16) Apreciação da proposta de Curso de 38 

Bacharelado em Gestão Pública do Desenvolvimento, e 17) O que Ocorrer. Os 39 

assuntos tratados na reunião foram o seguinte: 1) Apreciação da ata da 40 

quinta reunião ordinária da congregação realizada no dia vinte e dois de 41 

outubro de dois mil e quinze: Após leitura dos membros da congregação, foi 42 

aprovada por unanimidade. 2) Comunicações:  O professor Durbens Martins 43 

informou que os dois primeiros professores do Núcleo de Altos Estudos 44 

Amazônicos Saint-Clair Cordeiro da Trindade Júnior e Luís Eduardo Aragón 45 

Vaca progrediram para professor titular na Universidade Federal do Pará. O 46 

NAEA realizou a aula magna do Programa de Pós–Graduação de Gestão 47 

Pública do NAEA no dia dez de dezembro com a participação do Pró–Reitor de 48 

Pesquisa e Pós-Graduação Dr. Emmanuel Zagury Tourinho. O professor 49 

Durbens esteve no Rio de Janeiro em evento sobre Políticas Públicas de 50 

Defesa para a Amazônia na Fundação Getúlio Vargas - FGV, o que na ocasião 51 

firmou um convênio na FGV e com o Comando do Estado Maior do Exército. 52 

Na sequência, em Belém, o professor Durbens recebeu o professor Tássio 53 

Franchi da Escola Superior do Comando do Exército concluir a cooperação 54 

técnica com o NAEA. Foram publicados dois livros no âmbito do Programa de 55 

Pós – Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido com 56 

objetivo de melhorar os indicadores do NAEA, intitulados: Estados e Sistemas 57 

Produtivos e Populações Tradicionais (organizados pelos professores Durbens 58 

Nascimento e Mirleide Chaar Bahia) e Sociedade Campo Social e Espaço 59 

Público (organizado pelos professores Silvio de Lima Figueiredo e Edna Maria 60 

Ramos de Castro), os dois estão sendo publicados em pdf na página do NAEA 61 

e os próximos livros deste Núcleo terão uma versão em pdf; porém ambos 62 

possuem uma tiragem de trezentos exemplares cada, impressos. A professora 63 

Ligia Terezinha Lopes Simonian informou sobre a exposição em Curuçá que foi 64 
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a primeira grande exposição na cidade. Informou também que foi publicado um 65 

livro com quatro volumes do projeto do NAEA com o Banco Nacional de 66 

Desenvolvimento Social, um já foi lançado e os outros serão lançados na 67 

segunda quinzena de janeiro, e posteriormente serão lançados em outros 68 

estados; o nome da Coleção: Formação Regional da Amazônia. A professora 69 

ressaltou que o primeiro livro foi Formação Socioambiental da Amazônia 70 

organizado por ela e por Estér Roseli Baptista; Formação Político-Institucional 71 

da Amazônia, organizado pelos professores Fábio Carlos da Silva e Nírvia 72 

Ravena e Formação Social da Amazônia, organizado pela professora Edna e 73 

Formação Econômica da Amazônia organizado pelo Índio Campos Formação 74 

Socioeconômica da Amazônia. O professor Luís Aragón ressaltou a 75 

importância da divulgação e lançamento dos livros. O professor informou sobre 76 

a participação em Seminário em Santa Cruz de La Sierra sobre o projeto da 77 

Agência de Cooperação Espanhola e outro evento ocorrido em Fortaleza 78 

organizado pela Organização das Nações Unidas sobre Gestão de Recursos 79 

Hídricos na América Latina. O professor Durbens informou que foram 80 

aprovados quatorze candidatos que exercem cargo de Técnicos 81 

Administrativos da Universidade Federal do Pará e um candidato da demanda 82 

social na quarta turma para o Programa de Mestrado em Gestão Pública do 83 

NAEA. Foi realizado também seleção para o mestrado e doutorado para o 84 

Programa de Pós – Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico 85 

Úmido para as turmas de dois mil e dezesseis. Está aberto o Concurso Público 86 

para docente do NAEA e no momento não há candidatos inscritos, porém a 87 

Banca Examinadora é formada pelos professores: Armin Mathis, Carlos André 88 

e Rodolpho Zahluth Bastos, aprovada pelo Conselho Superior de Ensino, 89 

Pesquisa e Extensão. A técnica Ruthane Saraiva da Silva informou da 90 

importância da continuação do projeto realizado pela Biblioteca do NAEA no 91 

ano de dois mil e dezesseis. O professor Durbens ressaltou que projetos de 92 

extensão são importantes para o NAEA cujo indicador na matriz orçamentária 93 

incrementa o orçamento do Núcleo, sendo a média no NAEA de dois a três 94 

projetos de extensão e há, portanto, a necessidade de aumentar este índice. 95 

Parabenizou a biblioteca pela parceria com escolas de nível superior e médio e 96 
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pela iniciativa do referido projeto de extensão. Informou também que os 97 

técnicos de nível superior podem participar de editais na Pró–Reitoria de 98 

Extensão. A professora Lígia Simonian frisou a importância de envolver os 99 

alunos de mestrado e doutorado nos projetos. O técnico José Santana 100 

informou que o técnico José Nilberlândio Vieira do NAEA foi aprovado nos dois 101 

programas de mestrado deste Núcleo. O professor Durbens informou sobre 102 

uma normativa do Ministério de Educação permite a técnicos-administrativos, 103 

mesmo em estágio probatório, cursarem, com liberação de carga horária 104 

cursos de mestrado e doutorado, na condição de reporem as horas liberadas 105 

futuramente. 3) Homologação do Regimento da Editora do NAEA: O 106 

professor Durbens informou que foi realizada uma reunião para organizar o 107 

Regimento da Editora NAEA, com intuito de profissionalizar a editora. Explanou 108 

sobre o Regimento e a composição que necessitará de mais bolsistas e 109 

técnicos. Após debate, o regimento foi aprovado por unanimidade. 4) 110 

Homologação do Regimento do Conselho Editorial: O professor Durbens 111 

explanou sobre o Regimento. O professor Armin Mathis sugeriu que o artigo 112 

sétimo, linha B, seja suprimido do regimento e após debate, foi aprovado por 113 

unanimidade o regimento. Foi aprovada também a nova composição do 114 

Conselho Editorial que terá a representação do Diretor Geral, do Diretor 115 

Adjunto, dos Coordenadores das Subunidades do NAEA, do Coordenador de 116 

Comunicação e Difusão Científica e do Diretor Executivo da Editora NAEA. 5) 117 

Relatório de Progressão Funcional do Prof. Dr. Silvio José de Lima 118 

Figueiredo: O professor Durbens informou que o docente solicita progressão 119 

de associado um para associado dois. Ficou instituída a seguinte banca 120 

examinadora: Saint-Clair Cordeiro da Trindade Júnior como presidente e os 121 

membros: Armin Mathis e Luís Eduardo Aragón Vaca. 6) Homologação do 122 

Resultado da Promoção de Titular do Prof. Dr. Saint-Clair Cordeiro da 123 

Trindade Junior: O professor Durbens discorreu sobre os trabalhos do 124 

professor e ressaltou que a banca examinadora elogiou a excepcionalidade da 125 

produção do docente e seu alto nível. A congregação por unanimidade 126 

homologou o resultado da promoção à classe de Professor Titular. 7) 127 

Homologação do Resultado Promoção de Titular do Prof. Dr. Luis 128 
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Eduardo Aragón Vaca: O professor Luis Aragón relatou sobre seus trabalhos 129 

e a importância de perpetuar os trabalhos dos professores titulares com uma 130 

possível publicação. Os membros da congregação decidiram que o Memorial 131 

tanto do professor Saint-Clair quanto do professor Luis Eduardo Aragon Vaca 132 

seja apreciado pelo Conselho Editorial do NAEA para possível publicação. 133 

Além disso, sugeriu-se que uma cópia seja publicada no site do NAEA. Em 134 

votação, a Congregação homologou o resultado que promove o docente à 135 

classe de Professor Titular. 8) Apreciação de Projeto de Pesquisa da Profa. 136 

Dra. Marcela Vecchione: Após leitura do parecer do professor Armin Mathis 137 

do projeto da docente intitulado: Povos indígenas e povos tradicionais na 138 

agenda dos comuns em tempos de mudança climática, com carga horária de 139 

vinte horas semanais com duração de dois anos. A portaria da docente possui 140 

data retroativa, pois a professora entrou no meio do semestre e não havia 141 

disciplinas para ministrar. Aprovado pela congregação por unanimidade. 9) 142 

Apreciação de Projeto de Pesquisa da Profa. Dra. Ligia Simonian: Após 143 

leitura do parecer do professor Armin Mathis do projeto da docente intitulado: 144 

Populações tradicionais na Amazônia e desenvolvimento sustentável, políticas 145 

públicas e dinâmicas familiares, com vigência de primeiro de dois mil e 146 

dezesseis até dois de dois mil e dezoito. Com alocação de carga horária de 147 

vinte horas semanais para a docente, com duração de dois anos. Aprovado por 148 

unanimidade. 10) Apreciação de Projetos de Pesquisa do Prof. Dr. Juarez 149 

Carlos Brito Pezzuti intitulados: Abordagens inovadoras e participativas para 150 

monitoramento e conservação de fauna na Amazônia, e o outro como: 151 

Conservação e Manejo de Recursos Pesqueiros na Região da Terra do meio: 152 

diagnóstico e subsídios para gestão compartilhada, contam com recursos da 153 

Fundação O boticário e o Instituto Chico Mendes de Conservação da 154 

Biodiversidade. Após leitura do parecer do professor Armin Mathis dos projetos, 155 

com carga horária de dez horas semanais para cada projeto, ambos foram 156 

aprovados por unanimidade. 11) Prorrogação do projeto de pesquisa do 157 

professor Dr. Índio Campos:  Após leitura do pleito do docente pelo professor 158 

Armin Mathis, projeto intitulado: Identificação dos micro eixos de Transportes 159 

de Cargas dos Estados do Tocantins e Roraima, financiado pela 160 
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Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, o qual iniciou em janeiro 161 

dois mil e quinze e findou em junho de dois mil e quinze; contudo foi elaborado 162 

um termo aditivo até dezembro de dois mil e quinze, com carga horária de vinte 163 

horas semanais. A prorrogação do projeto foi provada por unanimidade, 164 

conforme termo aditivo. 12) Apreciação de Acordo de Cooperação 165 

Acadêmica entre o NAEA e a FGV-Rio: O professor Durbens explicou sobre o 166 

acordo de cooperação técnica que não envolve recursos financeiros entre as 167 

partes e que é relevante para o NAEA. É um memorando de entendimento. O 168 

professor Saint-Clair ressaltou que é necessário verificar a experiência deste 169 

tipo de convênio com outras Universidades públicas, uma vez que ele já tentou 170 

uma cooperação dessa natureza e foi informado pela PROPESP que a UFPA 171 

não possui experiência nesse tipo de cooperação que envolve uma 172 

Universidade pública e outra privada. Contudo, o professor Saint-Clair elogiou a 173 

iniciativa principalmente levando-se em conta o Mestrado em Gestão Pública 174 

do Desenvolvimento. Foi aprovada por unanimidade, mas deverá passará pela 175 

Procuradoria da Universidade Federal do Pará, antes das assinaturas pelos 176 

representantes das duas Instituições de Ensino Superior envolvidas. 13) 177 

Apreciação de Acordo de Cooperação Acadêmica entre o NAEA, o 178 

PPGCP/IFCH e a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército – Rio: O 179 

professor Durbens informou sobre o acordo de cooperação técnica que envolve 180 

o Comando do Exército, representando pelo seu Departamento de Educação e 181 

Cultura, por intermédio da Diretoria de Educação Superior Militar e a 182 

Universidade Federal do Pará, por meio do NAEA, objetivando estabelecer 183 

cooperação técnica e científica nas áreas de ensino e pesquisa, em especial de 184 

pós-graduação. O professor Durbens esclareceu que não envolve recursos 185 

financeiros. Os recursos financeiros serão captados posteriormente e seu 186 

gerenciamento obedece à legislação em vigor. Foi aprovado por unanimidade, 187 

mediante aprovação da procuradoria da Universidade Federal do Pará. 14) 188 

Relatório do Sistema de Planejamento das Atividades Docentes – 189 

SISPLAD: Após leitura dos docentes que estavam com inconsistência pela 190 

secretária executiva Carolina Maués, foi informado do fechamento no sistema 191 

no dia dezoito de dezembro e que foi encaminhado e-mails para todos os 192 
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professores com pendência. O professor Armin Mathis informou que os 193 

professores obrigatoriamente deverão possuir pelo menos duas disciplinas com 194 

sessenta horas por semestre e que os professores deverão enviar para a 195 

secretaria executiva do NAEA as declarações de aulas ministradas fora do 196 

Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, na Universidade Federal do Pará. Além 197 

disso, alerta para o fato de que em caso de disciplinas ministradas por dois 198 

professores a carga horária é dividida. A secretária executiva informou que as 199 

disciplinas são lançadas no sistema pelas secretarias acadêmicas de cada pós-200 

graduação do NAEA. 15) Apresentação das receitas e despesas das turmas 201 

de Mestrado em Gestão Pública: Não foi possível apresentação, pois a 202 

Congregação optou para apresentação somente em fevereiro de dois mil e 203 

dezesseis. Aproveitando o ensejo, o professor Armin Mathis sugeriu que o 204 

professor Silvio Figueiredo apresente o mesmo relatório do PPGDSTU. 205 

Sugestões aprovadas por unanimidade. 16) Apreciação da proposta de 206 

Curso de Bacharelado em Gestão Pública do Desenvolvimento: O 207 

professor Durbens explanou sobre o histórico do percurso do debate no interior 208 

do NAEA desde o ano de dois mil e doze para se criar uma graduação. 209 

Lembrou o momento histórico no ano de dois mil e treze com a aprovação da 210 

proposta de transformar o NAEA em Instituto. Mencionou a trajetória do debate 211 

no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do NAEA, no Grupo de Trabalho 212 

criado para esse fim e, finalmente, na Comissão da Graduação que finalizou a 213 

proposta, e a necessidade de possuir um curso de graduação o que convergiu 214 

para a proposta de Gestão Pública conectada aos Programas de Pós – 215 

Graduação do Núcleo. Discorreu também sobre o projeto-pedagógico, o qual já 216 

está sendo adequado ao modelo da Diretoria de Currículo da Pró–Reitoria de 217 

Graduação por dois técnicos do NAEA. Acrescentou que após dois anos de 218 

debates e reflexões a Direção do NAEA apresenta para a Congregação a atual 219 

proposta, exaustivamente debatida. A professora Ligia Simonian falou sobre o 220 

espaço para implantação do curso, o qual já foi resolvido, pois será construído 221 

um anexo do NAEA. A professora Ligia Simonian explanou sobre a experiência 222 

de um curso de turismo em Bragança que é inteiramente modular e que é uma 223 

experiência que está dando certo. Após debate, a congregação decidiu que o 224 
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curso será intensivo ou extensivo, modular e no turno matutino. A bibliotecária 225 

Ruthane questionou sobre a infraestrutura do curso, seja física ou de recursos 226 

humanos e o professor Durbens informou que estas informações já constam no 227 

Plano de Desenvolvimento da Unidade do NAEA. Ao final das discussões o 228 

Projeto Político-Pedagógico do Curso de Bacharelado em Gestão Pública do 229 

Desenvolvimento foi aprovado com o voto contra do professor Luis Aragón 230 

Vaca e a abstenção da professora Simaia do Socorro Sales das mercês. 17) O 231 

que Ocorrer: O professor Durbens informou que há duas portarias emitidas 232 

para a professora Drª. Marcela Vacchione para a congregação referendar. A 233 

primeira refere-se à coordenação de comissão de bolsas do PPGDSTU no 234 

período de trinta e um de agosto de dois mil e quinze a trinta e um de agosto 235 

de dois mil e dezessete, perfazendo dois anos, alocando dez horas semanais. 236 

A segunda refere-se à presidência da Comissão da Reforma do Regimento do 237 

PPGDSTU, no período de trinta e um de agosto de dois mil e quinze a trinta e 238 

um de agosto de dois mil e dezesseis, perfazendo um ano, alocando oito horas 239 

semanais. Aprovada por unanimidade, mas condicionada ao fato de que se a 240 

professora já possui vinte horas para a pesquisa não poderá utilizar essa carga 241 

horária, das duas comissões, para o PIT. A professora Edna Castro informou 242 

que está publicado no site do SIALAT, os anais com os resumos aprovados. 243 

Foram quatrocentos inscritos, cento e noventa trabalhos submetidos com 244 

resumo, destes, foram aprovados cento e vinte e dez por cento não entregaram 245 

o trabalho completo. A professora Simaia das Mercês informou que ela está 246 

assumindo a coordenação de uma rede internacional de habitação saudável, 247 

que estava sediada na Universidade da Amazônia, apoiada pela Organização 248 

Mundial da Saúde. O professor Fábio Carlos da Silva enfatizou que somos 249 

levados com facilidade às críticas, mas é preciso reconhecer quando nos 250 

deparamos com aspectos positivos de uma gestão. Assim, publicizou sua 251 

opinião sobre a atual gestão do NAEA conduzida pelos professores Durbens 252 

Nascimento e Armin Mathis que, a seu ver, fazem uma gestão com dedicação 253 

e responsabilidade e estão conduzindo com compromisso as mudanças em 254 

curso no Núcleo. O professor Durbens agradeceu e disse que os pilares de sua 255 

gestão foram plantados na gestão do professor Fábio Carlos da Silva. Nada 256 
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mais havendo a tratar, o Prof Durbens Nascimento agradeceu a presença de 257 

todos, deu por encerrada a reunião às onze horas e trinta minutas, da qual eu, 258 

Carolina Maués da Silva, Secretária Executiva, lavrei a presente ata.   259 


