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Ata da Oitava Reunião Extraordinária da Congregação do NAEA realizada 1 

no dez de novembro de dois mil e dezesseis. 2 

Ao décimo dia do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas 3 

e trinta minutos, reuniu-se a Congregação no Miniauditório do Núcleo de Altos 4 

Estudos Amazônicos - NAEA, localizado na Cidade Universitária Professor 5 

José da Silveira Netto, Campus Profissional, na cidade de Belém, capital do 6 

Estado do Pará, sob a presidência do Diretor Geral do Núcleo, Durbens Martins 7 

Nascimento, estando presentes os seguintes membros: Armin Mathis, Fábio 8 

Carlos Silva, Fábio Braga dos Santos, Indio Campos, Ligia Terezinha Lopes 9 

Simonian, Mirleide Chaar Bahia, Saint-Clair Cordeiro da Trindade Júnior, 10 

Josilene do Nascimento Ferreira, Lairson Costa, Marcela Vecchione 11 

Gonçalves, Ponciana Freire de Aguiar, Marcelo Lavareda Santos, Raimundo 12 

Alexandre Morais, Silvio José de Lima Figueiredo e Jime Ribeiro.Tiveram as 13 

ausências justificadas os membros: Ana Lúcia Prado Reis dos Santos, Ruthane 14 

Saraiva da Silva, Ana Paula Vidal Bastos (cedida para outro órgão),Claudia de 15 

Barros e Azevedo Ramos (Férias),Oriana de Almeida Trindade (Licença para 16 

cursar Pós-Doutorado), Luís Eduardo Aragón Vaca (cedido para outro 17 

órgão),Nírvia Ravena (Participação em banca) e Simaia do Socorro Sales das 18 

Mercês (Participação em evento). Não tiveram as ausências justificadas: 19 

Adagenor Lobato Ribeiro, Francisco de Assis Costa, Hisakhana Pahoona 20 

Corbin, Josep Pont Vidal, José Batista de Oliveira Santana, Juarez Carlos Brito 21 

Pezzuti, Rosa Elizabeth Acevedo Marin e Raul Oliveira Paes. A pauta 22 

estabelecida foi a seguinte: 1) Leitura e aprovação da Ata da 8ª Reunião 23 

Ordinária; 2) Comunicações; 3) Portaria 58/2016, Ad Referendum, 24 

referente ao Plano Acadêmico 2º Semestre de 2016; 4) Aprovação do 25 

Projeto de pesquisa “Governança, Gestão de Conflitos e Manejo dos 26 

Recursos Naturais na Amazônia” da docente Oriana Trindade de Almeida; 27 

5) Aprovação do Projeto de pesquisa “Efeitos das expansões-contrações 28 

e as perturbações climáticas nos meios de vida e a resiliência das 29 

cidades pequenas do Delta do Amazonas” da docente Oriana Trindade de 30 

Almeida; 6) Formação de banca para progressão funcional para o Nível II 31 

da Classe Associada da Professora Drª. Nírvia Ravena; 7) Parecer de 32 

Progressão Funcional para o nível II Classe Associado da Docente Oriana 33 

Trindade de Almeida; 8) Formação de Comissão especial da segunda fase 34 
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de promoção para professor titular da docente Ligia Terezinha Lopes 35 

Simonian; 9) Portaria 59/2016, Ad Referendum, referente ao afastamento 36 

do país da docente Marcela Vecchione Gonçalves para a cidade de 37 

Cancun (México); 10) Deliberação sobre o acúmulo de rendimentos 38 

(Função de Coordenador de Curso, Pró-Labore ou Bolsas de 39 

Coordenação) para coordenadores de cursos de extensão e de pós-40 

graduação no NAEA; 11) Posição do NAEA ante às ocupações dos 41 

estudantes e as mudanças no Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação; 42 

12) O que ocorrer.1) Leitura e aprovação da Ata da 8ª Reunião Ordinária: 43 

Após leitura do documento, a ata foi aprovada por unanimidade. 2) 44 

Comunicações: o professor Indio Campos indicou o nome do professor Fabio 45 

Carlos para representar a ANPEC no NAEA e o professor Durbens Nascimento 46 

agradeceu o desempenho do professor Indio Campos em ampliar e fortalecer 47 

as relações com a ANPEC e esclareceu que o nome do docente deve ser 48 

aprovado no PDTU. O professor Fabio Carlos comunicou que o seu Grupo de 49 

Pesquisa organizou o I seminário “História Econômica e Tecnologias Sociais na 50 

Amazônia” nos dias oito e nove de novembro deste ano no auditório do NAEA. 51 

A discente Jime Ribeiro informou que haverá uma reunião hoje com os 52 

discentes do PDTU e na próxima quarta-feira, às nove horas, terá uma 53 

assembleia discente para deliberar quanto à ocupação no NAEA. O professor 54 

Durbens Nascimento informou que pode liberar a lista de e-mails para os 55 

estudantes para ajudar a convocar todos os estudantes. O técnico 56 

administrativo Fabio Braga falou que haverá, no período de greve, atividades e 57 

que hoje houve o seminário sobre a PEC 55/2016, promovido pelos técnicos 58 

administrativos do NAEA. O professor Armin Mathis comunicou que visitou em 59 

Rondônia a Universidade Federal, para verificar a possibilidade de um DINTER 60 

com o PPGDTU/NAEA e esta intenção está sendo avaliada no colegiado da 61 

UNIR. 3) Portaria 58/2016, Ad Referendum, referente ao Plano Acadêmico 62 

2º Semestre de 2016: após leitura do documento e reiterado a todos/as que o 63 

Plano Individual de Trabalho (PIT) foi encaminhado a cada docente via e-mail e 64 

que não havia nenhuma inconsistência, o Plano foi aprovado por unanimidade. 65 

4) Apreciação do Projeto de pesquisa “Governança, Gestão de Conflitos e 66 

Manejo dos Recursos Naturais na Amazônia” da docente Oriana Trindade 67 

de Almeida: o professor Armin Mathis explanou sobre o projeto, que foi 68 

https://www.unila.edu.br/
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aprovado por unanimidade.5) Apreciação do Projeto de pesquisa “Efeitos 69 

das expansões-contrações e as perturbações climáticas nos meios de 70 

vida e a resiliência das cidades pequenas do Delta do Amazonas” da 71 

docente Oriana Trindade de Almeida: o professor Armin Mathis explanou 72 

sobre o projeto da professora Oriana, que foi aprovado por unanimidade. 6) 73 

Formação de banca para progressão funcional para o Nível II da Classe 74 

Associada da Professora Dra. Nírvia Ravena: após debate, aprovou-se por 75 

unanimidade a seguinte banca de avaliação: Rosa Elizabeth Acevedo Marín, 76 

Armin Mathis, Fabio Carlos da Silva, sendo que a primeira como presidente e o 77 

professor Indio Campos como suplente.7) Parecer de Progressão Funcional 78 

para o nível II Classe Associado da Docente Oriana Trindade de Almeida: 79 

O professor Durbens Nascimento proferiu a leitura do parecer favorável à 80 

progressão da docente, e foi aprovado por unanimidade. 8) Formação de 81 

Comissão Especial da segunda fase para a promoção na classe Professor 82 

Titular da docente Ligia Teresinha Lopes Simonian: Após debate, 83 

deliberou-se, por unanimidade, pela seguinte Comissão Especial formada pelos 84 

professores titulares doutores: Emmanuel Zagury Tourinho, José Aldemir de 85 

Oliveira, Francisco de Assis Costa, Therezinha Fátima Andrade M. dos Santos 86 

e os suplentes: Luís Eduardo Aragón Vaca e Ernani Pinheiro Chaves. 9) 87 

Portaria 59/2016, Ad Referendum, referente ao afastamento do país da 88 

docente Marcela Vecchione Gonçalves para a cidade de Cancun (México): 89 

a professora Marcela Vecchione explanou sobre a relevância do evento que 90 

ocorrerá no período de 04 a 15 de dezembro de 2016 no México. O documento 91 

foi aprovado por unanimidade.10) Deliberação sobre o acúmulo de 92 

rendimentos (Função de Coordenador de Curso, Pró-Labore ou Bolsas de 93 

Coordenação) para coordenadores de cursos de extensão e de pós-94 

graduação no NAEA: O professor Durbens Nascimento ressaltou que havia 95 

uma proposta sobre a necessidade da Congregação discutir a pertinência ou 96 

não do acúmulo de vencimentos por parte de coordenadores de cursos de pós-97 

graduação e de outros cursos no âmbito do lato sensu, inclusive porque o 98 

PPGDSTU está articulando um MINTER e um DINTER com a UNIR. Essa 99 

proposta foi apresentada na última reunião e a Congregação deliberou pelo 100 

adiamento da tomada de decisão para esta. Trata-se da questão de verificar 101 

em que medida existe incompatibilidade legal e ética entre a Função de 102 
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Coordenador de Curso, Pró-Labore ou Bolsas de Coordenação recebidas pela 103 

função de coordenação de Programas de Pós-Graduação, com outra 104 

remuneração proveniente de cursos financiados no âmbito do mesmo 105 

programa em forma de bolsa pró-labore ou outras formas quaisquer. A 106 

professora Ponciana indagou sobre quais as coordenações que são pagas e 107 

destacou que ela não recebeu pela coordenação do LAENA e não recebe pela 108 

coordenação do FIPAM, atualmente. Nesse ponto, o professor Durbens 109 

Nascimento esclareceu que nem todas as coordenações na UFPA são 110 

remuneradas. Para isso, é destinada uma carga horária para o docente. No 111 

caso da Professora Ponciana, foram destinadas dez horas semanais para 112 

coordenar o LAENA. O professor Armin Mathis informou que já existe uma 113 

decisão no âmbito do colegiado do PPGDSTU que não haveria pagamento 114 

para coordenador de curso e todos os cursos que ele coordenou não recebeu 115 

pagamento e propôs o não pagamento para coordenador de programa além do 116 

que ele já recebe como coordenador. O professor Fabio Carlos da Silva 117 

informou que a coordenação do DINTER pode ter gratificação. O técnico 118 

administrativo Fabio Braga informou que há uma normativa 12.677, de 25 de 119 

junho de 2012, que disciplina o tema, e esta veda o acúmulo de Função 120 

Comissionada de Coordenação de Curso (FCC) com funções gratificadas, 121 

cargos de direção ou com qualquer forma de retribuição pelo exercício do 122 

cargo em comissão ou em função de confiança. O professor Saint-Clair sugeriu 123 

que, toda vez que houver um MINTER ou DINTER, o vice-coordenador do 124 

programa receba deste curso, na hipótese de que efetivamente seja o 125 

coordenador. Após debate, colocou-se em votação as seguintes propostas: 1 - 126 

O NAEA veda coordenador de pós-graduação receber pagamento pelo 127 

exercício de coordenação de outro curso, sob quaisquer meios, seja ele 128 

financiado ou autofinanciado; 2 – O Vice-coordenador do programa pode 129 

receber pela coordenação do curso, desde que exerça a coordenação do 130 

mesmo. Tal medida compensaria o fato de que este vice não recebe função 131 

gratificada na condição de vice do programa; 3 – Essas regras não impedem 132 

que o coordenador possa receber por disciplinas ministradas, resguardando a 133 

legislação em vigor; 4 – Esta decisão será aplicada imediatamente cessando, 134 

assim, o pagamento de quem porventura receba essa complementação no 135 

NAEA. Estas regras foram aprovadas por treze votos favoráveis e um voto 136 
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contrário. 11) Posição do NAEA contra a PEC 55/2016 e reconhecimento do 137 

movimento de ocupação:O professor Durbens Nascimento explanou sobre a 138 

atual conjuntura. Após debate, deliberou-se que o NAEA reconhece o 139 

movimento da ocupação NAEA e contra a PEC 55/2016 e que haverá sérios 140 

prejuízos para a pesquisa na Amazônia. Foi aprovada por 13 votos e uma 141 

abstenção a publicação de uma nota no site do NAEA acerca do assunto.12) O 142 

que ocorrer: A congregação do NAEA debateu o conteúdo de uma carta 143 

enviada pela professora Rosa Elizabeth Marín sobre a forma como a gestão do 144 

Reitor Carlos Maneschy tratou a execução de serviços de reforma no prédio da 145 

UNAMAZ, pois não foi obedecido um planejamento de quando começaria, 146 

tampouco a retirada dos arquivos e documentos históricos atendeu a 147 

procedimentos profissionais de preservação dos mesmos. O professor Durbens 148 

sugeriu ainda postergar o ponto sobre trazer a UNAMAZ para o NAEA com a 149 

presença da professora Rosa Acevedo. Mas, ao final, a Congregação 150 

manifestou seu repúdio pela ação da Administração Superior. Com relação às 151 

eleições versos a possibilidade de ocupação do NAEA, o professor Fabio 152 

Carlos sugeriu postergar este ponto, pois necessitará da decisão da categoria 153 

discente do NAEA frente ao movimento das ocupações.Encerramento: Nada 154 

mais havendo a tratar, o senhor Presidente agradeceu o comparecimento dos 155 

membros da Congregação e, às dezesseis horas, deu por encerrada a sessão, 156 

da qual, para constar, foi lavrada a presente Ata, que, após aprovada, será 157 

assinada pelo Presidente da Congregação, por mim, Carolina Maués da Silva, 158 

Secretária Executiva, e demais presentes, cuja folha de frequência é parte 159 

integrante e inseparável desta Ata. 160 


