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1

Ata da Primeira Reunião Extraordinária da Congregação do NAEA

2

realizada no dia dez de março de dois mil e dezessete.

3

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às quatorze

4

horas, 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, Durbens Martins

8

Nascimento, estando presentes os seguintes membros: Adagenor Lobato

9

Ribeiro, Albano Rita Gomes, Ana Lúcia Prado Reis dos Santos, Armin Mathis,

10

Carmem Dilcely da Silva dos Santos, Hisakhana Pahoona Corbin, Ligia

11

Terezinha Lopes Simonian, Marcela Vechione Gonçalves, Mirleide Chaar

12

Bahia, Nirvia Ravena, Raimundo Alexandre Morais, Rosa Elizabeth Acevedo

13

Marin, Ruthane Saraiva da Silva, Saint-Clair Cordeiro da Trindade Júnior e

14

Silvio José de Lima Figueiredo. Estiveram presentes ainda, a Secretária

15

Executiva do Núcleo, Carolina Maués da Silva e a professora Edna Castro.

16

Tiveram as ausências justificadas os membros: Ana Paula Vidal Bastos

17

(licença para colaboração técnica), Luís Eduardo Aragón Vaca (licença para

18

colaboração técnica), Oriana Trindade de Almeida (licença pós-doutorado),

19

Ponciana Freire Aguiar (reunião), Fábio Carlos Silva (ministrando aula) e

20

Juarez Carlos Brito Pezzuti (participação em evento). Não tiveram as ausências

21

justificadas: Claudia de Barros e Azevedo Ramos, Francisco de Assis Costa,

22

Josep Pont Vidal e Simaia do Socorro Sales das Mercês. A pauta estabelecida

23

foi a seguinte: 1) Leitura e apreciação da ata da 2a Reunião Ordinária da

24

Congregação: O presidente solicitou correção na linha 246 “reitor e os

25

representantes do curso de Ciência Política”. Ele pediu para acrescentar na

26

linha 253 o seguinte texto: “O presidente tinha o voto de minerva, mas por uma

27

questão ética, não votou”. A professora Edna Castro discorreu sobre a vinda

28

dos professores Nirvia Ravena e Durbens Martins, e informou que não foi

29

solicitado permuta de vaga para o curso de Ciência Política. A docente explicou

30

que a vinda de alguns docentes ao NAEA ocorreu em razão de códigos de

31

vagas que seriam disponibilizados pelo REUNI para estes cursos. Após debate,

32

a ata foi aprovada por unanimidade, com as devidas correções. 2)
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33

Comunicações: A técnica Ana Prado solicitou aos docentes que enviassem

34

para o setor de comunicação do NAEA todos os trabalhos apresentados em

35

outros locais (congresso, painel etc.). Ela explanou sobre a importância de

36

noticiar os referidos eventos. Informou ainda sobre o lançamento do livro do

37

professor Josep Pont Vidal intitulado “La innovación en la gestión pública", o

38

qual ocorrerá no dia 14.03.2017, no auditório prof. Dr. Armando Mendes

39

(NAEA). A professora Marcela explanou sobre o Conselho Latino-Americano de

40

Ciências Sociais (CLACSO), e propôs que sejam apresentados mais trabalhos

41

do NAEA sobre a Amazônia no referido Conselho. A professora Edna Castro

42

informou que foi convidada para a palestra de abertura do evento

43

comemorativo aos 60 anos da Universidade Federal do Pará. A professora

44

Mirleide Chaar informou que a inserção de informações na Plataforma Sucupira

45

finalizou nesta semana, que todos os problemas foram superados e que alguns

46

itens como participação em banca internacional, participação em eventos,

47

coordenação

48

internacionais precisam melhorar no PPGDSTU. 3) Portaria ad referendum no

49

08/2017 – NAEA/UFPA - projeto de extensão intitulado “O Núcleo de Altos

50

Estudos Amazônicos (NAEA) vai à comunidade” – coordenado por

51

Ruthane Saraiva da Silva e subcoordenado por Roseany do Socorro

52

Caxias Lima, com alocação de carga horária de 10h às respectivas

53

servidoras: A técnica administrativa Ruthane Saraiva discorreu sobre a

54

importância do projeto. O documento foi referendado por unanimidade. 4)

55

Apreciação do relatório de estágio probatório da professora Ponciana

56

Freire de Aguiar: O professor Durbens proferiu a leitura do parecer favorável à

57

aprovação da docente Ponciana Freire Aguiar no estágio probatório, elaborado

58

pela Comissão de Avaliação: Simaia do Socorro Sales das Mercês, Armin

59

Mathis e Fábio Carlos da Silva, sendo a primeira na condição de presidente. O

60

documento foi aprovado por unanimidade. 5) Apreciação do relatório de

61

estágio probatório do professor Hisakhana Corbin: O professor Durbens

62

proferiu a leitura do parecer favorável à aprovação do docente Hisakhana

63

Pahoona Corbin no estágio probatório, elaborado pela Comissão de Avaliação:

64

Durbens Martins Nascimento, Ligia Terezinha Lopes Simonian e Juarez Carlos

de

trabalhos

internacionais

e

pareceres

em

trabalhos
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65

Brito Pezzuti, sendo o primeiro na condição de presidente. O documento foi

66

aprovado por unanimidade. 6) Portaria ad referendum no 16/2017 –

67

NAEA/UFPA

68

apresentação do trabalho intitulado: “Aplicação de tecnologias sociais na

69

melhoria da qualidade habitacional de pessoas de baixa renda: uma

70

experiência no município de Benevides (Brasil)” em evento na cidade de

71

Bufallo, EUA: O presidente proferiu a leitura da portaria e informou que o

72

evento ocorrerá no período de 15 a 30 de abril de 2017.

73

referendada por unanimidade. 7) O que ocorrer: A Congregação retomou o

74

item 17 da 2a Reunião Ordinária da Congregação de 2017 e decidiu manter a

75

decisão da 9a Reunião Ordinária da Congregação de 2016, a qual deliberou

76

sobre a troca do Regime de Trabalho da vaga de redistribuição do professor

77

Indio Campos (dedicação exclusiva) para a professora Nirvia Ravena (40h) e

78

ceder a vaga da docente Nirvia Ravena de 40h para o curso de Ciência

79

Política. Aprovado por unanimidade. A professora Nirvia Ravena pediu para

80

incluir seu afastamento do país para Costa Rica no período de 02.04.2017 a

81

07.04.2017, para apresentação de trabalho intitulado “Grandes projetos e

82

desregulação da água”. A professora Edna Castro informou que participará

83

também do referido evento, no mesmo período e apresentará o trabalho

84

intitulado: “Financeirização de grandes corporações e (des)regulamentação do

85

setor hidrelétrico no Brasil”. O professor Silvio Figueiredo informou que

86

apresentará trabalho no INVTUR 2017-Conferência Internacional “Cocriar o

87

futuro do turismo” e no Colóquio Internacional em Paris “La performance

88

théâtrale au musée : une nouvelle médiation transculturelle”, participará

89

também de reuniões e de júri de provas de doutoramento nas cidades de

90

Coimbra e Aveiro (Portugal) e Paris (França), no período de 13 de maio a 01 de

91

junho de 2017. A professora Ligia Simonian apresentará os seguintes papers:

92

“Publicidade e sustentabilidade na Amazônia Peruana: uma visão a partir de

93

Iquitos e Tarapoto”, “El buen vivir como posibilidad de sostenibilidad en la Pan-

94

Amazonía desde las reservas Cajari y Alpahuayo Mishana” e “Turismo,

95

identidade indígena e sustentabilidade na Tríplice Fronteira Brasil, Colômbia e

96

Peru” no VIII Fórum Social Pan-Amazônico (FOSPA) e no Encontro de

–

afastamento

da

professora

Simaia

Mercês

para

A portaria foi
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97

Investigadores, os quais ocorrerão no período de 20 de abril a 06 de maio de

98

2017, no Peru e fará orientação em “doutorado sanduíche” com bolsa PDSE-

99

CAPES em Letícia (Colômbia) no período de 07 de maio de 2017 a 13 de maio

100

de 2017. A Congregação aprovou os afastamentos dos docentes por

101

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

102

agradeceu o comparecimento dos membros da Congregação e, às dezesseis

103

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

104

presente ata, que após aprovada, será assinada pelo Presidente da

105

Congregação, por mim, Carolina Maués da Silva, Secretária Executiva, e

106

demais presentes, sendo a folha de frequência parte integrante e inseparável

107

desta Ata.

