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Ata da quinta Reunião Ordinária da Congregação do NAEA realizada no 1 

dia vinte e dois de outubro de dois mil e quinze. 2 

Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às oito horas e 3 

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

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

Benedito Aldo Lisboa Ferreira, Fábio Braga dos Santos, Fábio Carlos Silva 6 

Indio Campos, José Batista de Oliveira Santana, Juarez Carlos Brito Pezzuti, 7 

Ligia Terezinha Lopes Simonian, Adagenor Lobato Ribeiro, Luís Eduardo 8 

Aragón Vaca, Marcela Vecchione Gonçalves, Ponciana Freire Aguiar, Saint-9 

Clair Cordeiro da Trindade Júnior, Silvio José de Lima Figueiredo e Simaia do 10 

Socorro Sales das Mercês. Esteve presente ainda, a Secretária Executiva do 11 

Núcleo, Carolina Maués da Silva. Tiveram a ausência justificada os docentes: 12 

Nírvia Ravena (participando da Anpocs), Ana Lúcia Prado Reis dos Santos (por 13 

estar participando de evento em Portugal), Hisakhana Pahoona Corbin por 14 

estar ministrando aula, Ana Paula Vidal Bastos, Josep Pont Vidal e Maurílio de 15 

Abreu Monteiro, por estarem de licença. Ausências não justificadas: Francisco 16 

de Assis Costa, Claudia de Barros Azevedo Ramos, Oriana Trindade de 17 

Almeida, Rosa Elizabeth Acevedo Marín e Ruthane Saraiva da Silva.  Ao iniciar 18 

a reunião o professor Durbens Nascimento solicitou aprovação para as 19 

inversões nos pontos da pauta. Foi aprovada por unanimidade. Sendo assim a 20 

pauta ficou ordenada da forma a seguir. Os assuntos tratados na reunião foram 21 

o seguinte: 1) Apreciação da ata da quarta reunião ordinária da 22 

congregação realizada no dia três de setembro de dois mil e quinze: Após 23 

leitura dos membros da congregação, foi aprovada por unanimidade. 2) 24 

Comunicações:  O professor Durbens Martins informou que foi aprovado o 25 

novo FIPAM, coordenado pela professora Ponciana Freire de Aguiar e vice – 26 

coordenação da professora Oriana Trindade de Almeida. Outro informe foi 27 

sobre a entrevista do professor Fábio Carlos Silva à revista “Amazônia Viva”, o 28 

qual falou sobre a produção do Projeto da “Incubadora de Políticas Públicas da 29 

Amazônia” e da parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Social 30 

(BNDES). O professor falou também do lançamento do seu livro que vai ser na 31 

Universidade Federal do Oeste do Pará em Santarém no dia vinte e quatro de 32 
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novembro de dois mil e quinze. Além disso, foi recebido o relatório que atesta o 33 

retorno do professor Saint-Clair Cordeiro Trindade Junior, o qual descreveu a 34 

sua experiência na Universidade de São Paulo e que sua pesquisa “O que a 35 

USP produziu na Amazônia?” compreende seis meses na universidade 36 

supracitada e seis meses na Universidade Federal do Pará e que vai finalizar 37 

em fevereiro de dois mil e dezesseis. O professor Durbens Martins informou 38 

sobre um ofício da Secretaria de Estado em Saúde Pública que solicita um 39 

representante do Núcleo para participar do Seminário de Fortalecimento da 40 

Gestão Regional, a qual envolverá quatro regiões de saúde Marajó I e II e 41 

Baixo Amazonas e Tapajós, os dois primeiros ocorrerão em Belém nos dias 42 

onze, doze e treze de novembro e os dois subsequentes ocorrerão em 43 

Santarém nos dias dois, três e quatro de dezembro deste ano. A sugestão do 44 

professor Durbens é encaminhar um professor do NAEA que tenha pesquisa 45 

na área. O técnico Aldo informou que foi convidado para entrevista no 46 

programa Sem Censura da TV Cultura sobre o seu trabalho de dissertação de 47 

mestrado. A professora Marcela falou também do seu convite para participar de 48 

evento em Brasília nos dias quatro e cinco de novembro. A professora Lígia 49 

também informou dos seus dois convites para participar de dois eventos em 50 

dois mil e dezesseis: um em Peru e outro em Letícia. O professor Aragon 51 

informou que também participou do Encontro Internacional da Imigração em 52 

Campinas e participará de um evento Internacional que ocorrerá em Fortaleza 53 

organizado pelas Organizações das Nações Unidas, o qual ocorrerá no final de 54 

novembro. 3) Critérios de organização de livros com recursos do NAEA: O 55 

professor Durbens frisou que foi convidado para organizar um livro com a 56 

professora Lígia Simonian e outro com a professora Mirleide Chaar Nahia. 57 

Estes livros atendem a demanda do PPGDSTU para aumentar a produção 58 

discente, ponto frágil na última avaliação trienal. Os dois livros são financiados 59 

pelo PROAP. Contudo, como o livro com a professora Lígia não foi concluído 60 

em virtude da greve e considerando já havia sido empenhado o recurso, 61 

tomou-se a decisão de transferir o empenho para pagamento do outro livro com 62 

a professora Mirleide e o compromisso de ressarcimento para a professora 63 

Lígia com recurso do orçamento do NAEA ou do PROAP, em 2016. Ao passo 64 
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que o outro livro do professor Silvio Figueiredo com a professora Edna Castro 65 

será financiado com recurso do orçamento do NAEA porque há o entendimento 66 

que se trata de uma publicação institucional. O professor Durbens Nascimento, 67 

entretanto, destacou a necessidade de criarmos mecanismos para 68 

democratizar as escolhas dos organizadores. Informou não ser correto um 69 

mesmo professor ou professora organizar mais de um quando existem colegas 70 

que não foram convidados para organizar. Outro critério é que o livro seja 71 

ligado aos objetivos de pós–graduação e assim evitar que se transforme numa 72 

publicação do grupo de pesquisa do organizador ou dos organizadores. O 73 

professor Juarez solicitou que houvesse uma Comissão para criar regras para 74 

a editoração e a decisão seria referendado pela Congregação ou Conselho e 75 

que o NAEA apoiasse a produção de periódicos, pois isso é um critério de 76 

avaliação da Capes. O professor Silvio informou que o recurso da PROAP foi 77 

cortado em setenta e cinco por cento, era setenta e cinco mil e foi para dezoito 78 

mil setecentos e cinquenta reais. Houve aumento de publicação de livros de 79 

discentes do NAEA/PPGDSTU de vinte por cento para oitenta por cento no ano 80 

de dois mil e quatorze. O professor Durbens falou que retirou recurso do seu 81 

projeto para custear a editoração de livros para o PPGDSTU. Outro ponto 82 

destacado para suprir as dificuldades financeiras das Unidades Acadêmicas 83 

entre elas o NAEA é o retorno dos recursos investidos nas turmas de mestrado 84 

profissional em Gestão Pública. No momento quase a totalidade do montante 85 

financiado estão usados para pagamento dos docentes, e para custear diárias 86 

e passagens no caso do curso em Breves. Alerta que não é possível continuar 87 

com esse modelo de distribuição dos recursos do mestrado profissional e 88 

sugere uma reunião exclusiva da Congregação para encontrar uma solução já 89 

para este curso, cujo edital encontra-se aberto para a próxima turma. O 90 

professor Juarez sugeriu, e foi aprovado, que a Coordenação do PPGGP 91 

apresente nesta próxima reunião da Congregação uma prestação de contas 92 

dos recursos recebidos. 4) Inserção da professora Marcela Vecchione: O 93 

professor Durbens Nascimento informou que houve uma reunião do professor 94 

Silvio com a Marcela e que o ponto de pauta estaria superado. Contudo, a 95 

professora Marcela pediu auxílio para preenchimento do PIT. O professor Silvio 96 
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informou que ela vai preencher o PIT com programas, projetos, orientação. 5) 97 

Homologação do relatório do FIPAM XXV: Foi apresentado o Relatório do 98 

FIPAM XXV. Após discussão foi aprovado por unanimidade. 6) Aprovação do 99 

relatório da progressão funcional da professora Nirvea Ravena: o 100 

professor Armin realizou a leitura do Parecer. Foi aprovada a progressão da 101 

docente por unanimidade. 7) Aprovação do Plano de Concurso para 102 

professor efetivo de Gestão Pública e Desenvolvimento:  o professor 103 

Durbens Martins informou que foi aprovado no colegiado o Plano. Em seguida 104 

a professora Simaia fez uma breve apresentação frisando que não há professor 105 

no programa que ministrem as disciplinas jurídicas. Ela falou do perfil do 106 

candidato almejado e decidiu-se na reunião do colegiado que a exigência seria 107 

graduação em qualquer área com doutorado no curso em Economia, Direito, 108 

Administração, Ciência Política e Desenvolvimento Socioambiental do Trópico 109 

Úmido. O professor Durbens sugeriu doutorado interdisciplinar ou em qualquer 110 

área. Após debate, o professor Durbens colocou em votação o perfil a ser 111 

inserido conforme proposta oriunda do Colegiado ou se a exigência seria de 112 

doutorado em qualquer área. Houve empate na votação. Contudo, o membro 113 

Aldo saiu exatamente no momento da votação e não votou, mas escutou as 114 

argumentações. O presidente colocou em votação se deveria ser refeita a 115 

votação ou não, para refazer a votação sete votos favorável e quatro contra. A 116 

votação da proposta conforme veio do colegiado venceu por oito votos a favor 117 

e seis votos contra. Quanto a Comissão Examinadora, o Colegiado decidiu 118 

como membros os seguintes professores: Armin Mathis (NAEA/UFPA) 119 

(presidente)  e Carlos André Corrêa de Mattos (ICS/UFPA) indicados pela 120 

Congregação, sendo o primeiro docente como examinador interno e outro  121 

como examinador externo. Para completar a composição da banca os 122 

indicados para a provação do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e 123 

Extensão – CONSEPE são: Índio Campos – examinador interno, Rodolpho 124 

Zahluth Bastos (NUMA/UFPA), Lígia Terezinha Lopes Simonian e Simaia do 125 

Socorro. Em votação, aprovada por 8 votos a favor, um voto contra e cinco 126 

abstenções. Colocado em votação todo o Plano, este aprovado. 8) O que 127 

Ocorrer:  Prorrogação do projeto do professor Índio Campos, após explanação 128 
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do referido docente, foi aprovado por unanimidade. Foi feita a apresentação da 129 

servidora Carolina Maués da Silva, que exercerá suas funções como Secretária 130 

Executiva e foi informada a remoção da Secretária Executiva Cláudia Santiago 131 

para o campus de Ananindeua da UFPA. Vários dos integrantes da reunião se 132 

pronunciaram sobre a mudança dando boas vindas a Carolina Maués e 133 

desejando sucesso a Cláudia no campus de Ananindeua. Nada mais havendo 134 

a tratar, o Prof. Durbens Nascimento agradeceu a presença de todos, deu por 135 

encerrada a reunião às onze horas e trinta minutas, agradeceu a presença de 136 

todos na mesma, da qual eu, Carolina Maués da Silva, Secretária Executiva, 137 

lavrei a presente ata.  138 


