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Ata da Primeira Reunião Extraordinária da Congregação do NAEA 1 

realizada no dia dezoito de março de dois mil e dezesseis. 2 

No décimo oitavo dia do mês de março de dois mil e dezesseis, às oito horas, 3 

no 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, Índio 8 

Campos, Fábio Braga dos Santos, Juarez Carlos Brito Pezzuti, Adagenor 9 

Lobato Ribeiro e Marcelo Santos, ambos como convidados. Esteve presente 10 

ainda, a Secretária Executiva do Núcleo, Carolina Maués da Silva. Tiveram as 11 

ausências justificadas os membros: Ana Paula Vidal Bastos (Licença para 12 

colaboração técnica), Armin Mathis (viagem), Francisco de Assis Costa 13 

(Tratamento de saúde), Josep Pont Vidal (viagem), Ligia Terezinha Lopes 14 

Simonian (viagem) e Luís Eduardo Aragón Vaca (viagem). O professor 15 

Durbens Nascimento solicitou como ponto de pauta a inclusão da apreciação 16 

do adendo ao Regimento do Conselho Editorial do NAEA e a deliberação sobre 17 

a segurança da informação e comunicação. Assim fica estabelecida a seguinte 18 

pauta: 1) Aprovação da ata da reunião da sétima reunião extraordinária do 19 

Núcleo de Altos Estudos Amazônicos – NAEA no ano de dois mil e quinze; 2) 20 

Comunicações; 3) Deliberação sobre o Relatório de Progressão para Titular do 21 

professor Francisco de Assis Costa; 4) Contingenciamento do orçamento das 22 

unidades acadêmicas; 5) Portaria “ad referendum” nº 12/2016-NAEA/UFPA – 23 

afastamento do país do professor Luís Eduardo Aragón Vaca; 6) Portaria “ad 24 

referendum” nº 14/2016-NAEA/UFPA-afastamento do país da professora 25 

Oriana Trindade; 7) Portaria “ad referendum” nº 15/2016 – NAEA/UFPA - 26 

afastamento do país do professor Juarez Carlos Brito Pezzuti; 8) Deliberação 27 

da solicitação de pós–doutorado no NAEA – Milton Cordeiro Farias Filho; 9) 28 

Apreciação do adendo ao Regimento Editorial do NAEA; 10) Segurança da 29 

informação e comunicação; 11) O que Ocorrer. 1) Aprovação da ata da 30 

reunião da sétima reunião extraordinária do Núcleo de Altos Estudos 31 

Amazônicos – NAEA no ano de dois mil e quinze: Aprovada por 32 
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unanimidade. 2) Comunicações: O professor Durbens Nascimento comunicou 33 

a ocorrência da solenidade de diplomação da primeira turma do Programa de 34 

Pós–Graduação em Gestão Pública, que ocorreu no Centro de eventos da 35 

UFPA – Benedito Nunes. Ocorreram no Auditório do NAEA os seguintes 36 

eventos: No dia dois de março houve uma Mesa-Redonda sobre Turismo 37 

promovido pela Editora do NAEA, pela Biblioteca e pela Coordenadoria de 38 

Pesquisa e Extensão apresentação e debate sobre o Projeto de Reforma do 39 

Ver-o-Peso”, evento articulado pela jornalista e aluna do doutorado do Naea, 40 

Brenda Taketa e pelos professores Sant-Clair Trindade e Silvio Figueiredo. No 41 

dia dezessete de março  ocorreu a aula magna da nova turma de 42 

Especialização do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu ministrada pela 43 

professora Violeta Refkalefsky com o tema: “Gestão Ambiental e Manejo de 44 

Paisagem”. O NAEA recebeu no período de vinte nove de fevereiro a quatro de 45 

março três candidatos a Reitor da Universidade Federal do Pará: Emmauel 46 

Tourinho, Edson Ortiz e João Weyl. O professor Durbens Nascimento ressaltou 47 

que será importante a participação dos docentes nestes debates no sentido de 48 

conhecer as estratégias dos candidatos para administrar a UFPA nos próximos 49 

quatro anos. O professor informou que o Conselho Editorial do NAEA aprovou 50 

os memoriais para a promoção do cargo de Professor Titular dos professores: 51 

Saint–Clair Cordeiro da Trindade Júnior e Luís Eduardo Aragón Vaca para 52 

publicação eletrônica pela editora NAEA. A diretora da biblioteca Ruthane 53 

Saraiva informou que o projeto “O Núcleo de Altos Estudos Amazônicos 54 

(NAEA) vai à Comunidade” foi aprovado na Pró – Reitoria de Extensão e 55 

receberam uma bolsa. 3) Deliberação sobre o Relatório de Progressão para 56 

Titular do professor Francisco de Assis Costa: O professor Saint–Clair 57 

Cordeiro da Trindade Júnior leu o parecer favorável à progressão do professor 58 

Francisco de Assis, que foi aprovado por unanimidade. 4) Contingenciamento 59 

do orçamento das unidades acadêmicas: O professor explanou sobre o 60 

contingenciamento dos recursos de capital e custeio para as universidades, por 61 

conseguinte haverá corte no orçamento do NAEA. Na primeira agenda de 62 

compras foi feito um balanço de todas as necessidades das subunidades para 63 

a compra de materiais. Estão sendo pagos reparos realizados no prédio do 64 
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NAEA, referente ao ano passado dentre eles: o valor sete mil e quinhentos 65 

reais para a empresa Supercores, referente ao livro dos professores Silvio 66 

Figueiredo e Edna Castro e os trezentos exemplares da revista “Novos 67 

cadernos”. Também foram realizados pagamentos para a empresa que realizou 68 

reparos na biblioteca e na sala do próximo professor de gestão pública e a 69 

manutenção de alguns aparelhos de ar condicionado. Normalmente, é 70 

reservado o valor de oito mil reais do orçamento do NAEA para a revista 71 

“Novos Cadernos do NAEA”, contudo será reduzido este valor para sete mil 72 

reais. A professora Edna Castro solicitou duzentos exemplares do novo número 73 

da revista “Novos Cadernos do NAEA”, porém o professor Durbens Nascimento 74 

reduzirá este quantitativo para cem exemplares. O presidente da sessão 75 

relatou sobre o problema com o excedente de livros e revista no depósito para 76 

este fim. Não há espaço para armazenamento deste material, principalmente 77 

em virtude da implantação da graduação. O docente ressaltou ainda que, 78 

frequentemente estão sendo feitas promoções na Livraria do NAEA 79 

especialmente eventos usados para a venda promocional de livros. A 80 

professora Edna Castro sugeriu que alguns destes livros fossem doados a 81 

bibliotecas. O professor informou que trocou oito computadores em dezembro, 82 

possivelmente comprará alguns aparelhos de ar condicionado e datashows. O 83 

professor Silvio Figueiredo disse que ainda não há recurso da PROAP, mas 84 

estão sendo utilizadas outras fontes. Ressaltou que, caso ocorra redução dos 85 

recursos, será priorizada apresentação de trabalhos em eventos científicos. O 86 

professor Durbens Nascimento frisou que os programas devem manter as 87 

ações de fomento para aprimoramento dos indicadores de produção exigidos 88 

pela Capes. O professor Saint-Clair Cordeiro da Trindade Júnior sugeriu o 89 

investimento em infraestrutura de mídia adequada para teleconferência com 90 

avaliadores externos, inclusive com a participação de professores estrangeiros 91 

nestas bancas. É necessário também profissionais técnicos capacitados para a  92 

manipulação dos respectivos equipamentos. O técnico-administrativo Fábio 93 

Braga relatou que para haver comunicação com êxito é imprescindível que 94 

ambas as partes possuam conexão e equipamentos de boa qualidade. A 95 

professora Simaia do Socorro sugeriu que esta adaptação seja na sala do 96 



 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

NÚCLEO DE ALTOS ESTUDOS AMAZÔNICOS 

  

 

miniauditório e após debate, foi aprovada por unanimidade. O professor 97 

Durbens Nascimento solicitará um projeto aos técnicos–administrativos 98 

Marcelo Santos e Fábio Braga para implantação da respectiva sala. 5) Portaria 99 

“ad referendum” nº 12/2016 – NAEA/UFPA – afastamento do país do 100 

professor Luís Eduardo Aragón Vaca: após leitura da portaria, foi aprovada 101 

por unanimidade. 6) Portaria “ad referendum” nº 14/2016 – NAEA/UFPA – 102 

afastamento do país da professora Oriana Trindade de Almeida: após 103 

leitura da portaria, foi aprovada por unanimidade. 7) Portaria “ad referendum” 104 

nº 15/2016 NAEA/UFPA – afastamento do país do professor Juarez Carlos 105 

Brito Pezzuti: O professor Juarez justificou a importância do evento do qual 106 

participará, XV Congresso da Sociedade Internacional de Etnobiologia, onde 107 

realizará apresentação do trabalho intitulado “The Conversation and 108 

management of Amazon river turtles by várzea commuties in the Lower 109 

Amazon, Brazil”. O evento ocorrerá na cidade de Kampala, Uganda. Após 110 

leitura da portaria, foi aprovada por unanimidade.  8) Deliberação da 111 

solicitação de Pós-Doutorado no NAEA – Milton Cordeiro Farias Filho: O 112 

professor Durbens Nascimento discorreu sobre o pleito do requerente e que a  113 

produção acadêmica se enquadra na legislação pertinente, a ser realizada no 114 

período de abril de dois mil e dezesseis a março de dois mil e dezessete sem 115 

bolsa. O docente é de parecer favorável ao Pós-Doutorado sob a supervisão do 116 

professor Armin Mathis, mas remeteu o processo ao Programa de Pós-117 

Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido que, segundo a 118 

Resolução nº 4.517, de 20 de maio de 2014, Consepe/UFPA, determina que o 119 

pós-doutorado se realize no âmbito de um Programa de Pós. Solicitação 120 

aprovada por unanimidade. 9) Apreciação do adendo ao Regimento  121 

Editorial do NAEA: O professor Durbens Nascimento informou que em 122 

reunião ocorrida em dezembro foram acrescentados os seguintes membros ao 123 

Conselho Editorial do NAEA: a Editora-chefe que será a professora Nirvia 124 

Ravena e o Diretor Executivo da Editora NAEA que será o revisor Lairson 125 

Costa. Adendo aprovado por unanimidade. 10) Segurança da informação e 126 

comunicações no NAEA: O professor Durbens afixou na página do NAEA a 127 

resolução n. 727, de 17 de dezembro de 2014 que trata da regulamentação da 128 
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informação e comunicações no âmbito da UFPA. Disse que a resolução criada 129 

pela UFPA estabelece que cada unidade poderá criar um Comitê de Segurança 130 

da Informação. Na gestão da professora Edna Castro, alguns procedimentos 131 

internos foram criados: controle sobre aplicativos e programas baixados, o qual 132 

é limitado em decorrência da proteção da intranet do NAEA. Há controle nas 133 

páginas que estão sendo visitadas nos computadores do NAEA. O único perfil, 134 

atualmente utilizado, de livre acesso a rede, é o perfil do administrador, o qual 135 

está sob o controle dos servidores: Marcelo Costa e Fábio Braga, este controle 136 

é para evitar a instalação de vírus na rede. Em decorrência dos diversos 137 

aplicativos que têm que ser baixados no Laboratório de Análises Espaciais 138 

Prof. Dr. Thomas Hurthienne – LAENA, eles estão pleiteando um acesso 139 

específico para fazer downloads e trabalhar em alguns programas. O professor 140 

Durbens Nascimetno sugeriu disponibilizar esta senha para qualquer servidor 141 

público pertencente ao NAEA, após assinatura de um termo de compromisso, 142 

após debate, decidiu– e que será criado um setor de segurança da informação 143 

e no caso do LAENA será estudado uma solução para o acesso a rede de 144 

informática. Além disso, o professor Durbens Nascimento discorreu sobre o 145 

direito de uso da logomarca do NAEA, ele sugeriu criar uma mídia oficial do 146 

NAEA coordenada pela Ana Prado a qual coordenará as mídias do NAEA. O 147 

professor Adagenor Lobato reforçou sobre a seriedade do problema, pois é a 148 

imagem do Núcleo perante a sociedade. O professor Silvio Figueiredo solicitou 149 

investigação a cerca das mídias irregulares do Programa de Pós-Graduação 150 

em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido, mas que futuramente 151 

haverá uma mídia oficial nas redes sociais do referido programa. 11) 152 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o professor Durbens Nascimento, 153 

que presidiu esta reunião, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada 154 

às onze horas, da qual eu, Carolina Maués da Silva, Secretária Executiva, 155 

lavrei a presente ata. 156 


