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Ata da Terceira Reunião Ordinária da Congregação do NAEA realizada em trinta de
junho de dois mil e vinte e dois.

Ao trigésimo dia do mês de junho de dois mil  e vinte e dois,  às nove horas e quatorze
minutos,  reuniu-se a Congregação do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos/Universidade
Federal  do  Pará  (NAEA/UFPA),  na  cidade  de  Belém,  capital  do  Estado  do  Pará,  sob  a
presidência  do  Diretor-Geral  do  Núcleo,  Prof.  Dr.  Armin  Mathis,  estando  presentes  os
seguintes membros: Wellingtton Fernandes, Carmem Dilcely, Raimundo Alexandre Moraes,
Maria  do  Socorro  Albuquerque  (Suplente),  Profª.  Drª.  Mirleide  Chaar  Bahia,  Prof.  Dr.
Adagenor Lobato Ribeiro, Prof. Dr. Fábio Carlos da Silva. Esteve ainda presente a técnica
Ana  Silva.  Tiveram  ausência  justificada  os  seguintes  membros:  Profª  Drª.  Marilena
Loureiro. (razões de agenda) e o Prof. Dr. Ricardo Theóphilo Folhes e Lígia Simonian (em
razão de férias). 1. ABERTURA. 2. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA da 2ª reunião
ordinária realizada em 28 de abril de 2022: Após leitura da ata, a Congregação aprovou
por unanimidade o documento.  3.  LEITURA DO EXPEDIENTE. 4.  COMUNICAÇÕES:  O
professor Armin convidou todos para a Festa Junina que ocorrerá dia 01 de julho - às 10h.
Informou que houve novamente alteração no SISPLAD do 1º semestre de 2022, que outrora
havia sido fechado com inconsistência. Seguindo orientações do Adriano da PROPLAN, em
caso de aposentadoria, o cálculo do docente é feito com proporcionalidade e o restante das
horas é  lançado como afastamento.  Dessa forma,  o  PIT do referido docente fecha sem
inconsistência. O técnico Raimundo Alexandre Moares questionou a apresentação oficial do
professor  Thales  R.  Cañete.  O professor  Armin  informou que em razão da ausência  do
referido docente na reunião, sua apresentação deverá ocorrer na próxima Congregação. O
professor Adagenor informou do lançamento do edital de processo seletivo para ocorrer em
Abaetetuba; informou da contemplação do projeto de curso no programa Formapará,  em
Salvaterra.  Fazendo  menção  aos  cursos  aprovados  para  ocorrerem  fora  de  Belém,  o
professor Armin destacou que a direção do Naea em conjunto com as coordenações das
pós-graduações vêm trabalhando no sentido de interiorizar a pós-graduação de modo que o
Naea  leve  seus  cursos  para  além  dos  muros  da  universidade,  dada  a  importância  de
aproximar o Núcleo com a realidade de outros municípios e comunidades, com o objetivo de
ganhar nova clientela. O professor Armin comunicou haver no âmbito do estado do Pará um
projeto de elaboração de bioeconomia - uso de recursos naturais de forma não tradicional -
no qual participam os professores Ricardo e Francisco 5. ORDEM DO DIA: 5.1. Apreciação
das  Portarias  Ad  Referendum.  Foram  apresentadas  as  seguintes  Portarias:  5.1.1.
Portarias Nº 22,  23 e 24 -  Aprovação dos projetos de curso de especialização lato
sensu para fins de submissão ao Edital da SECTET.  O professor Fábio apresentou os
cursos e informou a aprovação desses no referido edital; 5.1.2 Portaria Nº 25 - Prorrogação
de Projeto do professor Sílvio; 5.1.3 - Portaria Nº 27 - afastamento para participação em
congresso - docente Armin Mathis (Processo 23073.027590/2022-83); 5.1.4 - Portaria Nº
31 - Aprovação de projeto de pesquisa intitulado "PARADIGMAS TECNOLÓGICOS E
FUNDIÁRIOS  NAS  CADEIAS  GLOBAIS  DE  VALOR  DE  CACAU  E  CHOCOLATE",
coordenado pelo Prof. Dr. Ricardo Theophilo Folhes. Após leitura, apreciação e informes,
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as portarias foram aprovadas. 5.2 - Relatório e Projetos. A professora Mirleide apresentou
dois  pareceres  de  relatório  final  de  projeto  do  professor  Silvio  Figueiredo,  quais  sejam:
"Cartografia do artesanato brasileiro: gestão pública e organizações criativas" e "Turismo e
políticas públicas: campo, agentes do turismo e novas práticas na Amazônia". Os relatórios
foram aprovados por  unanimidade.  O professor  Armin destacou que qualquer  projeto  ou
relatório deve trazer em seu escopo a previsão orçamentária para o Naea, especialmente os
projetos,  pois  dependem  de  emissão  de  portaria  de  aprovação.  Sugeriu  que  se  faça
divulgação  dos  relatórios  de  pesquisa  no  site.  Como  exemplo,  a  professora  Mirleide
mencionou que podem ser os produtos finais - artigos, ensaios, livro. O professor Armin fez
menção  ao  processo  de  progressão  da  professora  Oriana  Almeida  e,  para  fins  de  dar
prosseguimento ao referido processo, sugeriu aprovar o parecer da banca por portaria Ad
Referendum, em razão desse não ter sido apresentado em tempo hábil para esta reunião.
Informou haver necessidade de formação de Comissão Especial para defesa, desde que a
docente interessada apresente os nomes para comporem a Comissão. Os pareceres foram
aprovados após leitura,  apreciação e informes. 5.3 -  Apreciação do Relatório Final  do
curso  de  especialização  em  Tecnologias  Aplicadas  à  Regularização  Fundiária  e
Prevenção de Conflitos Socioambientais, Habitacionais e Sanitários:  Rede Amazônia.
Considerando aprovação do relatório no Colegiado do PPLS em 29 de julho de 2022, a
Congregação  referenda,  portanto  aprova  o  relatório  final  do  curso  em  questão.  5.4.
Aprovação dos Projetos de curso de especialização Lato Sensu para fins de cadastro e
submissão ao sistema da PROPESP/UFPA. Foram apreciados e aprovados no Colegiado do
PPLS os seguintes cursos para posterior cadastramento no sistema da PROPESP: 5.4.1 -
Curso  de  especialização  em  Tecnologias  Aplicadas  à  Regularização  Fundiária  e
Prevenção de Conflitos Socioambientais, Habitacionais e Sanitários: Rede Amazônia,
coordenado  pelo  Prof.  Dr.  Durbens  Martins  Nascimento;  5.4.2  -  Curso  de
especialização em Planejamento e  Gestão Pública do Turismo,  Patrimônio,  Lazer  e
Meio  Ambiente,  coordenado pela  Profª.  Drª  Mirleide  Chaar  Bahia;  5.4.3  -  Curso  de
especialização em Planejamento e Gestão Pública do Desenvolvimento Municipal  e
Regional,  coordenado pelo Prof.  Dr.  Adagenor  Lobato Ribeiro.  Após  deliberação,  os
membros  aprovaram por  unanimidade os  projetos  dos  cursos.  Dessa  forma,  os  projetos
serão cadastrados na plataforma da PROPESP seguindo o rito necessário para expedição de
Resolução do CONSEPE 6. O QUE OCORRER.  O técnico Raimundo Alexandre Moraes
sugeriu para que em agosto o PPGGP comunique os alunos quanto ao retorno do uso da
máscara em razão do aumento de casos de gripes e covid. O professor Armin sugeriu que se
faça um informe de caráter geral no âmbito do Naea. A técnica Socorro Albuquerque fez
menção  ao  último  boletim  do  GT  da  UFPA que  flexibilizou  o  uso  das  máscaras  -  com
obrigatoriedade em algumas situações;  fez  referência  ao  decreto  municipal  que  também
flexibiliza o uso e torna obrigatório em casos específicos. ENCERRAMENTO.  Nada mais
havendo a tratar, o presidente agradeceu o comparecimento dos membros da Congregação
e demais participantes e, às nove horas e cinquenta e seis minutos, deu por encerrada a
sessão, da qual, para constar, foi lavrada a presente Ata, que, após aprovada, será assinada
pelo  Presidente  da  Congregação  e  demais  membros,  cuja  folha  de  frequência  é  parte
integrante e inseparável desta Ata.

(Assinado digitalmente em 04/07/2022 19:07 )

ADAGENOR LOBATO RIBEIRO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

NAEA (11.43)
Matrícula: 327193

(Assinado digitalmente em 01/07/2022 09:30 )

ANA ROSA PINHEIRO DA SILVA
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

NAEA (11.43)
Matrícula: 1215034

(Assinado digitalmente em 01/07/2022 10:07 )

ARMIN MATHIS
(Assinado digitalmente em 04/07/2022 07:30 )

CARMEM DILCELY DA SILVA DOS SANTOS
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DIRETOR DE NÚCLEO - TITULAR
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COORDENADOR(A) - TITULAR
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MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALBUQUERQUE
BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA
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(Assinado digitalmente em 04/07/2022 20:34 )

MIRLEIDE CHAAR BAHIA
DIRETOR(A) ADJUNTO DE NÚCLEO - TITULAR
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Matrícula: 2153297

(Assinado digitalmente em 03/07/2022 15:28 )

RAIMUNDO ALEXANDRE MORAES
AUXILIAR EM ADMINISTRACAO

NAEA (11.43)
Matrícula: 1920066

(Assinado digitalmente em 01/07/2022 14:28 )

WELLINGTTON AUGUSTO ANDRADE FERNANDES
GEOGRAFO

NAEA (11.43)
Matrícula: 1103543

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sipac.ufpa.br/public
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