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Ata da Segunda Reunião Extraordinária da Congregação do NAEA 1 

realizada no dia dezenove de maio de dois mil e dezesseis. 2 

No décimo nono dia do mês de maio de dois mil e dezesseis, às nove horas, no 3 

Miniauditório do Núcleo, localizado na Cidade Universitária Prof. José da 4 

Silveira Netto, Campus Profissional, na cidade de Belém, capital do Estado do 5 

Pará, reuniu-se, sob a presidência do Diretor Geral do Núcleo, Durbens Martins 6 

Nascimento, a Congeregação, estando presentes os seguintes membros: José 7 

Batista de Oliveira Santana, Saint-Clair Cordeiro da Trindade Júnior, Fábio 8 

Braga dos Santos, Armin Mathis, Fábio Carlos Silva, Josep Pont Vidal, Ligia 9 

Terezinha Lopes Simonian, Marcela Vecchione Gonçalves, Benedito Aldo 10 

Lisboa Ferreira, Ruthane Saraiva da Silva e Silvio José de Lima Figueiredo. 11 

Registra-se a presença do vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação 12 

em Gestão Pública Adagenor Lobato Ribeiro. Esteve presente ainda, a 13 

Secretária Executiva do Núcleo, Carolina Maués da Silva. Tiveram as 14 

ausências justificadas os membros: Ana Paula Vidal Bastos (Licença para 15 

colaboração técnica), Nírvia Ravena, Juarez Carlos Brito Pezzuti (ministrando 16 

aula) e Simaia do Socorro Sales das Mercês (representando o NAEA em 17 

evento). Ausências não justificadas: Luis Eduardo Aragón Vaca, Ponciana 18 

Freire de Aguiar, Francisco de Assis Costa, Hisakhana Pahoona Corbin, 19 

Cláudia de Barros Azevedo Ramos, Indio Campos e Rosa Elizabeth Azevedo 20 

Marín. A pauta estabelecida foi a seguinte: 1) Leitura e aprovação da Ata da 21 

4ª Reunião Ordinária da Congregação do dia onze de maio de dois mil e 22 

dezesseis; 2) Comunicações; 3) Homologação do Plano de Concurso 23 

Público para Docente do Ensino Superior na vaga do Professor  Maurílio 24 

de Abreu Monteiro; 4) Homologação da Comissão para a seleção da vaga 25 

de permuta do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública do 26 

Desenvolvimento; 5) Homologação do Regimento do Instituto do Núcleo 27 

de Altos Estudos Amazônicos; 6) Deliberação sobre o Relatório de 28 

Progressão Funcional da professora Rosa Acevedo Marin; 7) Portaria “ad 29 

referendum” 28/2016 – NAEA/UFPA – afastamento do país do professor 30 

Luís Eduardo Aragón Vaca. 1) Leitura e aprovação da Ata da 4ª Reunião 31 

Ordinária da Congregação do dia onze de maio de dois mil e dezesseis. 32 
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Aprovada por unanimidade;  2) Comunicações: Foi apresentada e lida a 33 

Carta do professor Maurílio de Abreu Monteiro pelo diretor do Núcleo. A 34 

professora Ligia Simonian informou que vai participar do 12th Annual 35 

International Conference On Tourism, no período de trinta de maio a dois de 36 

junho do ano corrente, em Atenas (Grécia) e fará uma apresentação oral 37 

(paper); título: Tourism, Nature, History, Culture and the Question of 38 

Sustainability in the Contemporaneous Egypt. 3) Homologação do Plano de 39 

Concurso Público para Docente do Ensino Superior na vaga do Professor 40 

Maurílio de Abreu Monteiro. O professor Durbens Nascimento informou que o 41 

professor Maurílio de Abreu Monteiro, código de vaga 250965, cedido à 42 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA) foi distribuído 43 

para esta IFES; em contrapartida a UNIFESSPA cedeu um código de vaga 44 

0927573, com vistas ao provimento desta pelo NAEA de acordo com o 45 

processo nº 23073.000237/2016-16. O professor Durbens Nascimento 46 

informou que a Resolução nº 4.402/2014/Consepe-UFPA, de 23 de maio de 47 

2013, que trata de concurso público para docente, estabelece que, para o 48 

provimento da vaga, é preciso ouvir a Subunidade de origem do docente a fim 49 

de que a Congregação possa decidir sobre o destino da vaga bem como os 50 

critérios de perfil a serem definidos, inclusive podendo realocá-la em outra 51 

Subunidade. Nesse sentido, caberia à Congregação escolher se prefere o 52 

concurso ou a permuta. O Colegiado do PPGDSTU, reunido no dia dezessete 53 

de maio de dois mil e dezesseis, deliberou sobre a proposta do Coordenador 54 

do PPGDSTU, professor Silvio José de Lima Figueiredo, que, atendendo a 55 

resposta positiva da professora Mirleide Chaar Bahia que aceitara o convite 56 

feito pela Coordenação do Programa, aprovou a não realização de concurso 57 

público para o provimento da vaga e, ao invés disso, realizar uma permuta com 58 

o Campus de Castanhal da UFPA redistribuindo a professora MIrleide Chaar 59 

Bahia para o NAEA. A proposta foi exaustivamente debatida e, ao final, 60 

colocada em votação foi aprovada por unanimidade no colegiado do 61 

PPGDSTU. Assim, o professor Durbens Nascimento alertou que a 62 

Congregação poderia mudar a decisão do Colegiado do PPGDSTU. Em 63 

discussão o ponto da pauta, o professor Silvio José de Lima Figueiredo ao 64 
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fundamentar sua proposta, já aprovada na Subunidade, lembrou da excelente 65 

produção acadêmica e científica da professora Mirleide Chaar Bahia, a qual já 66 

exerce a vice-coordenação do Programa de Pós–Graduação em 67 

Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido. No decorrer da discussão do 68 

assunto, tanto o Prof. Dr. Fábio Carlos da Silva, quanto os professores Saint-69 

Clair Cordeiro da Trindade Junior e Armin Mathis ressaltaram as qualidades 70 

profissionais e acadêmicas da professora Mirleide Chaar Bahia. O professor 71 

Durbens Nascimento destacou que essa estratégia deve ser seguida pelo 72 

NAEA, como possibilidade, uma vez que não tem havido uma demanda 73 

suficiente para a seleção de um professor com o perfil que o NAEA deseja. 74 

Após debate, a proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade 75 

pela Congregação. O professor Durbens Nascimento observou que enviará a 76 

decisão da Congregação para o Coordenador do Campus de Castanhal a fim 77 

de que tramite nas decisórias daquele Campus a proposta aprovada. 4) 78 

Homologação da Banca de seleção para a vaga de permuta do Programa 79 

de Pós-Graduação em Gestão Pública do Desenvolvimento: O presidente 80 

da sessão Durbens Nascimento esclareceu que não se trata de “Banca” mas 81 

de “Comissão”, retificando assim a palavra que consta no ponto da pauta em  82 

apreciação. Proferiu a leitura da documentação apresentada pelas duas 83 

candidatas à vaga da permuta: Maria Goretti da Costa Tavares, do 84 

departamento de geografia e Aline Christian Pimentel Almeida Santos, da 85 

Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental, do Campus de Tucuruí. 86 

Informou que ambas apresentaram a documentação em tempo hábil de acordo 87 

com a Edital simplificado de seleção. Observou que a candidata Aline Christian 88 

Pimentel não possui a formação em Bacharelado em Direito conforme 89 

preceitua o referido Edital. Contudo, formou–se a seguinte Comissão de 90 

Avaliação do processo de permuta: Ligia Terezinha Lopes Simonian, Armin 91 

Mathis e Simaia do Socorro Sales das Mercês, esta última na qualidade de 92 

presidente. O professor Adagenor Lobato será suplente. O prazo para a banca 93 

divulgar o resultado é até o dia vinte e quatro de maio de dois mil e dezesseis. 94 

A Comissão foi aprovada por unanimidade. 5) Homologação do Regimento 95 

do Instituto do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos: O professor Durbens 96 
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informou que encaminhou para todos os servidores a última versão do 97 

Regimento para reenvio com os últimos ajustes. O presidente da sessão 98 

destacou as últimas alterações sugeridas por e-mail e as colocou em processo 99 

de votação: no artigo cinquenta e quatro foi alterado o item referente ao 100 

quantitativo de técnicos administrativos do inciso cinco que passou a perfazer o 101 

total de quatro, além de dois Técnicos em Arquivologia, Museologia e 102 

Documentação e um Engenheiro Civil que passarão a compor a Coordenadoria 103 

de Planejamento, Gestão e Avaliação. Acrescentou–se o artigo quarenta que 104 

apresenta as competências do Comitê Gestor de Planejamento, Administração 105 

e Finanças: “assessorar a Congregação, Diretor Geral e o Diretor Adjunto 106 

quanto à implementação de ações que visem superar obstáculos 107 

administrativos e financeiros; propor medidas para melhorar o desempenho das 108 

atividades do Inaea; opinar sobre o planejamento anual das ações do Instituto; 109 

sugerir prioridades na aplicação dos recursos financeiros entre Subunidades e 110 

demais setores do Instituto; opinar sobre resolução de conflitos 111 

administrativos”. No artigo quarenta e oito o coordenador de Planejamento, 112 

Gestão e Avaliação será indicado pelo Diretor Geral entre os técnicos-113 

administrativos lotados no Instituto, e homologado na Congregação. Foi 114 

incluída no artigo quarenta e nove a secretaria de eventos. O Centro de 115 

Estudos Brasil – Venezuela – CESUL foi excluído do artigo quarenta e oito, 116 

pois o Centro não está com convênio vigente com este Núcleo. Por sugestão 117 

do professor Fábio Carlos alterou–se o inciso I do artigo quarenta e nove para 118 

“acompanhar e supervisionar as atividades do Laena, do LAID, assim como as 119 

atividades das Secretarias”. O artigo cinqüenta, inciso VII, modificou-se para a 120 

seguinte forma: “acompanhar e registrar os pedidos de implementação de 121 

Pesquisador Visitante, Pós-Doutorado e demais estagiários de nível de pós-122 

graduação”. O artigo cinqüenta e quatro foi alterado para a seguinte redação: 123 

“Todos os servidores com mandatos eletivos na vigência do Núcleo de Altos 124 

Estudos Amazônicos (NAEA) permanecerão, automaticamente, como 125 

mandatos consoante a este Regimento, respeitada a legislação vigente, 126 

contados a partir de sua publicação, salvo o preenchimento dos cargos criados 127 

por este”. O artigo setenta foi retificado para “A verificação do rendimento geral 128 
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do ensino dos cursos ministrados pelo Instituto obedecerá às normas do 129 

regime acadêmico da UFPA”. O artigo setenta e cinco ficou com o seguinte 130 

formato: “O presente Regimento poderá ser modificado por proposta do Reitor, 131 

do Diretor-Geral do Instituto, ou por maioria simples do quorum de dois terços 132 

(2/3) da totalidade dos membros da Congregação, desde que aprovado em 133 

sessão extraordinária especialmente convocada para esse fim, com posterior 134 

aprovação final pelo Conselho Universitário”. O professor Adagenor sugeriu 135 

que seja acrescentado um artigo que disponha sobre direitos e obrigações do 136 

Instituto do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, o qual disponha que os bens 137 

patrimoniais do NAEA passarão a pertencer ao INAEA, bem como os 138 

servidores lotados no NAEA que passarão a pertencer ao Instituto. 6) 139 

Deliberação sobre o Relatório de Progressão Funcional da professora 140 

Rosa Acevedo Marin para associada IV: após leitura do novo Relatório da 141 

professora Rosa Acevedo, aprovou–se por unanimidade. 7) Portaria “ad 142 

referendum” 28/2016 – NAEA/UFPA – afastamento do país, do professor 143 

Luís Eduardo Aragón Vaca: após leitura da portaria, foi aprovada por 144 

unanimidade. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o professor 145 

Durbens Nascimento, que presidiu esta reunião, agradeceu a presença de 146 

todos e deu por encerrada a reunião às doze horas, da qual eu, Carolina 147 

Maués da Silva, Secretária Executiva, lavrei a presente ata. 148 


