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1

Ata da Nona Reunião Ordinária da Congregação do NAEA realizada no dia

2

dezesseis de dezembro de dois mil e dezesseis.

3

Aos dezesseis dias de dezembro de dois mil e dezesseis, às oito horas e trinta

4

minutos, reuniu-se a Congregação no Miniauditório do Núcleo de Altos Estudos

5

Amazônicos - NAEA, localizado na Cidade Universitária Professor José da

6

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

7

Pará, sob a presidência do Diretor Geral do Núcleo de Altos Estudos

8

Amazônicos, Durbens Martins Nascimento, estando presentes os seguintes

9

membros: Adagenor Lobato Ribeiro, Fábio Carlos da Silva, Mirleide Chaar

10

Bahia, Ruthane Saraiva da Silva, Raimundo Alexandre Moraes, Marcelo

11

Lavareda Santos, Benison Alberto Melo Oliveira, Saint-Clair Cordeiro da

12

Trindade Júnior, Nirvia Ravena, Ponciana Freire de Aguiar, Jader Gama,

13

Marcelo Lavareda Santos e Sílvio José de Lima Figueiredo. Esteve presente,

14

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

15

ausências justificadas os membros: Armin Mathis (viagem), Fábio Braga dos

16

Santos (consulta médica), Claudia de Barros e Azevedo Ramos (férias), Indio

17

Campos (férias), Ana Lúcia Prado Reis dos Santos, Ana Paula Vidal Bastos

18

(Licença para colaboração técnica), Ligia Terezinha Lopes Simonian (reunião

19

com o Reitor), Simaia do Socorro Sales das Mercês (consulta médica), Luís

20

Eduardo Aragón Vaca (Licença para colaboração técnica), Marcela Vecchione

21

Gonçalves (Participação em evento), Oriana de Almeida Trindade (Licença

22

Pós-Doutorado) e Juarez Carlos Brito Pezzuti (férias). Não tiveram as

23

ausências justificadas: Francisco de Assis Costa, Hisakhana Pahoona Corbin,

24

Josep Pont Vidal, Rosa Elizabeth Acevedo Marin e Raul Vitor O. Paes. 1)

25

Leitura

26

Comunicações; 3) Homologação do Resultado da Eleição para Diretor

27

Geral e Diretor Adjunto do NAEA; 4) Apreciação do pedido de

28

redistribuição da vaga do docente Indio Campos para a UFMT (Permuta);

29

5) Apreciação do pedido de redistribuição com permuta da professora

30

Ponciana Freire para o IFCH/UFPA; 6) Apreciação da progressão da

31

professora Nirvia Ravena de Associada nível I para Associada nível II; 7)

32

Homologação do resultado da eleição do PPGDSTU; 8) Apreciação do

e

aprovação

da

Ata

da

8ª

Reunião

Extraordinária;

2)
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33

pedido da professora Nirvia Ravena, que possui regime de trabalho 40h,

34

para Dedicação Exclusiva com o código de vaga do professor Indio

35

Campos, que é dedicação exclusiva; 9) O que ocorrer.1) Leitura e

36

aprovação da Ata da 8ª Reunião Extraordinária: após leitura da ata, o

37

documento foi aprovado por unanimidade. 2) Comunicações: O professor

38

Durbens Nascimento comunicou a realização, nos dias 15 e 16 do corrente, do

39

I Seminário Internacional Biodiversidade, Gestão e Sociedade no Escudo das

40

Guianas organizado pelo Grupo de Pesquisa Biodiversidade, Gestão dos

41

Recursos Naturais e Sociedade no Escudo das Guianas – NAEA-UFPA/

42

FACTUR-UFPA, dirigido pela professora Dra. Ligia Simonian. O professor

43

Silvio Figueiredo informou que neste mês ocorrerão as entrevistas para

44

mestrado e doutorado, turmas de 2017, do PPGDSTU e explanou sobre o

45

processo seletivo, estimando que até o final de janeiro de dois mil e dezessete

46

o processo seja concluído. 3) Homologação do Resultado da Eleição para

47

Diretor Geral e Diretor Adjunto do NAEA: Com a palavra, o prof. Durbens

48

Martins Nascimento apresentou à Congregação a Ata de Votação e Apuração

49

referente ao Processo Eleitoral para a nova direção do Núcleo de Altos Estudos

50

Amazônicos encaminhada pela Comissão Eleitoral do NAEA e procedeu a

51

leitura da mesma. Após leitura, os presentes homologaram, por unanimidade, o

52

resultado da Eleição do NAEA, tendo sido eleitos os professores Durbens

53

Martins Nascimento, como Diretor Geral do NAEA, e Silvio José de Lima

54

Figueiredo, como Diretor Adjunto, para cumprirem o mandato de quatro anos,

55

de dois de fevereiro de dois mil e dezessete a dois de fevereiro de dois mil e

56

vinte e um. O professor Fábio Carlos congratulou os eleitos e desejou um

57

próspero mandato. O professor Saint-Clair os parabenizou. 4) Apreciação do

58

pedido de redistribuição da vaga do docente Indio Campos para a UFMT

59

(Permuta): O professor Durbens explanou sobre a solicitação do docente e

60

registrou que foi disponibilizado um código de vaga da UFMT para a

61

UFPA/NAEA a fim de proceder à redistribuição com permuta. Após debate, o

62

pleito foi aprovado por unanimidade. O professor Durbens Nascimento

63

manifestou reconhecimento pela imensa folha de serviços prestados pelo

64

professor Dr. Indio Campos ao NAEA, seja na pesquisa, na extensão ou no
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65

ensino. Menção especial ao ardoroso empenho do professor à coordenação e

66

planejamento da admissão dos alunos da ANPEC ao PPGDSTU e da

67

incansável defesa que o professor fez do NAEA; 5) Apreciação do pedido de

68

redistribuição com permuta da professora Ponciana Freire de Aguiar para

69

o IFCH/UFPA: O professor Durbens discorreu sobre a solicitação da docente e

70

informou que há o interesse do professor Márcio Douglas Brito Amaral, do

71

IFCH/UFPA, para exercer suas atividades no NAEA e permutar com a referida

72

professora. O presidente proferiu a leitura da carta de intenção do respectivo

73

docente, na qual consta um sucinto histórico acadêmico do professor e o

74

currículum lattes anexo. O professor Durbens Nascimento comunicou que há

75

outra solicitação de permuta feita pelo professor Dr. Janari Pedroso, docente

76

da Faculdade de Psicologia do IFCH/UFPA, para a mesma vaga da professora

77

Ponciana Freire de Aguiar. O professor Durbens Nascimento sugeriu três

78

propostas para encaminhar a questão: 1 – montar uma comissão para avaliar

79

qual professor se enquadra melhor as necessidades do NAEA; 2 – realizar uma

80

chamada pública para permutar; e 3 – devolver o processo para o colegiado do

81

PPGGP para deliberar acerca do assunto. O professor Silvio Figueiredo

82

ressaltou que a vaga da professora Ponciana Freire de Aguiar é para o PPGGP

83

e será preciso avaliar as necessidades do referido programa. O professor

84

Saint-Clair discorreu sobre as atividades acadêmicas do Márcio Douglas e

85

ressaltou que ele se enquadra tanto no PPGDSTU quanto no PPGGP. Frisou

86

também sobre a participação do docente no seu projeto de pesquisa no NAEA.

87

Após debate, deliberou-se pela aprovação condicional do pleito da professora

88

Ponciana Freire de Aguiar ao resultado do trabalho de uma Comissão que irá

89

avaliar e apresentar parecer sobre qual perfil é mais interessante para o NAEA.

90

A Comissão será formada por Mirleide Chaar Bahia, Simaia do Socorro das

91

Mercê, Benison Oliveira, Raul Oliveira e Raimundo Alexandre. Esta Comissão

92

tem a competência para avaliar o perfil e as necessidades do NAEA e indicar

93

com qual professor do IFCH será feita a permuta. Somente após esse processo

94

dar-se-á como concluída a solicitação da professora Dra. Ponciana Freire de

95

Aguiar. 6) Apreciação da progressão da professora Nirvia Ravena de

96

Associada nível I para Associada nível II: o professor Fábio Carlos proferiu a
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97

leitura do parecer favorável da banca formada pelos seguintes membros: Armin

98

Mathis, Fábio Carlos e Rosa Acevedo Marín. Em votação, o parecer foi

99

aprovado por unanimidade. 7) Homologação do resultado da eleição do

100

PPGDSTU: Com a palavra, o prof. Silvio Figueiredo apresentou à Congregação

101

a Ata de Votação e Apuração referente ao Processo Eleitoral para a nova

102

coordenação do PPGDSTU encaminhada pela Comissão Eleitoral do

103

PPGDSTU e procedeu a leitura da mesma. Após leitura, houve a homologação,

104

por unanimidade, do resultado da Eleição do PPGDSTU, tendo sido

105

considerados eleitos os professores Mirleide Chaar Bahia, como Coordenadora

106

do PPGDSTU, e Hisakhana Pahoona Corbin, como vice-coordenador do

107

referido programa. O discente Jader Gama parabenizou a Comissão Eleitoral

108

do PPGDSTU e o professor Durbens Nascimento parabenizou também a

109

Comissão Eleitoral do NAEA e do PPGDSTU. A professora Nirvia Ravena

110

parabenizou a gestão do professor Silvio Figueiredo como coordenador do

111

programa. O professor Durbens Nascimento destacou e parabenizou o êxito da

112

gestão dos professores. 8) Apreciação do pedido da professora Nirvia

113

Ravena, que possui regime de trabalho 40h, para Dedicação Exclusiva

114

com o código de vaga do professor Indio Campos, que é dedicação

115

exclusiva: O professor Durbens Nascimento esclareceu que podemos solicitar

116

ao Reitor esta mudança sem ter que utilizar o código de vaga do professor

117

Indio Campos, mas caso seja negada, poderá ser atendido o pleito da docente.

118

A professora Nirvia Ravena discorreu sobre a sua trajetória acadêmica no

119

NAEA; informou que já foi Dedicação Exclusiva e, em razão de vínculo com

120

outra IES privada, optou pela alteração do regime para quarenta horas,

121

seguindo o que preceitua a legislação em vigor. Contudo, como não existe

122

mais o vínculo, gostaria que a egrégia Congregação aprovasse a sua

123

solicitação de retorno às quarenta horas com dedicação exclusiva, pois já

124

realiza as atividades de ensino, pesquisa e extensão requeridas para um

125

docente de dedicação exclusiva. O professor Durbens Nascimento entendeu

126

que isso significa que será utilizado o código de vaga da UFMT permutada com

127

a vaga do professor Indio Campos para essa mudança. E como consequência,

128

será realizado um concurso de quarenta horas para a vaga da professora
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129

Nírvia Ravena. Em votação os presentes aprovaram por unanimidade o pleito.

130

9) O que ocorrer: O professor Durbens Martins solicitou aos membros da

131

congregação que a presente ata seja lida e homologada na presente reunião.

132

O pleito foi aprovado por unanimidade e a presente ata foi aprovada por

133

unanimidade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente

134

agradeceu o comparecimento dos membros da Congregação e, às onze horas,

135

deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, foi lavrada a presente Ata,

136

que, após aprovada, será assinada pelo Presidente da Congregação, por mim,

137

Carolina Maués da Silva, Secretária Executiva, e demais presentes, cuja folha

138

de frequência é parte integrante e inseparável desta Ata.

