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Ata da 3ª Reunião Ordinária da Congregação do NAEA realizada no dia 05 de 1 

junho de 2014 2 

Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às nove horas, reuniu-se a 3 

Congregação do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos no Miniauditório do NAEA, 4 

estando presentes os seguintes membros: Ana Paula Vidal Bastos, Durbens Martins 5 

Nascimento, Edna Maria Ramos de Castro, Erasmo Maia, Fábio Carlos da Silva, 6 

Indio Campos, Josep Pont Vidal, Juarez Carlos Brito Pezzuti, Ligia Terezinha Lopes 7 

Simonian, Maria Silvana Chedieck Rockas, Nirvia Ravena, Saint-Clair Cordeiro 8 

Trindade Junior e Simaia do Socorro Sales das Mercês.  Esteve presente, ainda, a 9 

Secretária Executiva do Núcleo, Cláudia Santiago. Tiveram a ausência justificada os 10 

seguintes membros: Armin Mathis, Maurílio de Abreu Monteiro e Silvio José de Lima 11 

Figueiredo, por estarem de licença; e Luis Eduardo Aragon, por estar participando 12 

de evento fora de Belém. Ausência não justificada: profª Rosa Acevedo Marín. A 13 

pauta estabelecida foi a seguinte: 1) Leitura e Aprovação da Ata; 2) 14 

Comunicações; 3) Projeto de Pesquisa; 4) Progressão Funcional por 15 

Interstício; 5) Decisões Judiciais; 6) Apreciação e Deliberação do Recurso do 16 

candidato Gustavo Hees de Negreiros ao Concurso Público tema Ecologia e 17 

Manejo de Recursos Naturais de Ecossistemas e da paisagem; 7) Aprovação 18 

do novo curso de Especialização intitulado “FIPAM XXVI: Planejamento e 19 

Gestão Pública do Patrimônio Cultural”; 8) Solicitação de afastamento para 20 

Estágio Pós-doutoral – Prof. Josep Pont Vidal; 9) O que ocorrer. Com a palavra, 21 

o prof. Durbens Nascimento agradeceu a presença de todos e deu início a reunião. 22 

1) Leitura e Aprovação da Ata: Os membros da Congregação procederam leitura 23 

da Ata. O prof. Durbens solicitou correção nas linhas ????? que ficará com a 24 

seguinte grafia “O Prof. Durbens Nascimento informou aos presentes que fosse 25 

desconsiderada a representação docente do NAEA no CONSEPE, visto que, 26 

segundo o Regimento da UFPA, os representantes do CONSEPE são eleitos pelos 27 

docentes e são Ligia Simonian e Simaia Sales das Mercês, que substituiu o prof. 28 

Josep Vidal”. O representante discente Erasmo Maia solicitou alteração na linha 43, 29 

onde se lê “Planejamento”, leia-se “Plano Acadêmico”. Ainda com a palavra, Sr. 30 

Erasmo Maia recomendou que constasse entre os presentes, o nome da Secretária 31 

da Congregação, Srª Cláudia Santiago. Após alterações, a Ata foi aprovada por 32 
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unanimidade. 2) Comunicações:  Com a palavra, o prof. Durbens Nascimento 33 

informou que recebeu um memorando da PROGEP solicitando providências quanto 34 

a aposentadoria da profª Edna Castro, que continuará exercendo atividades no 35 

PPGDSTU como Professora Voluntária. Informou ainda, que realizou reuniões tanto 36 

com os alunos quanto com os técnico-administrativos do Núcleo a fim de ouvir o 37 

corpo discente e o corpo técnico-administrativo quanto a expectativa em relação à 38 

nova Direção do Núcleo e concluiu que ambas as reuniões foram bastante 39 

significativas, ressaltou que os alunos reproduzem as mesmas reclamações que 40 

ensejaram a mudança do Regimento do PPGDSTU. Informou que recebeu um 41 

processo da Procuradoria da UFPA, de interesse da Srª Alandir Cavalcante 42 

desligada do PPGDSTU por ter cometido plágio. Esta recorreu à Justiça e teve 43 

julgamento favorável em primeira instância.  O NAEA prestou todas as informações 44 

necessárias para que a Procuradoria da UFPA recorra da decisão. Ainda com a 45 

palavra, o prof Durbens Nascimento informou que participou do Seminário 46 

Internacional de Regiões de Fronteiras, realizado em Foz do Iguaçu/Paraná. 47 

Informou também que o Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão do NAEA 48 

concluiu a elaboração de minuta da Proposta de Graduação e apresentará a mesma 49 

em Reunião Extraordinária da Congregação. Por fim, informou que a profª Ana Paula 50 

Bastos se afastará do País para a Cidade de Lisboa/Portugal e para a Cidade de 51 

Uddevalla-Suécia, para participar da Reunião com CIPRES, Universidade de Aveiro, 52 

Portugal, no âmbito da rede de pesquisa projeto Ministério Integração Nacional, 53 

Unicamp, UFPR, e apresentação de um trabalho em Conferência Internacional. Na 54 

oportunidade, o prof. Juarez Pezzuti informou que seu afastamento para 55 

aperfeiçoamento em pós-doutorado na área de conhecimento “Ecologia e Manejo de 56 

Recursos Naturais”, no período de julho de 2014 a junho de 2015 foi autorizado pelo 57 

Magnífico Reitor. A profª. Ligia Simonian informou que houve uma reunião do 58 

PPGDSTU que contou com a presença do Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, 59 

Sr. Emmanuel Tourinho, e teve como finalidade discutir estratégias para o 60 

fortalecimento da atuação acadêmica. A prof. Ana Paula informou que participou da 61 

Cerimônia de 65 anos do Curso de Economia no Estado do Pará e que, na ocasião, 62 

foi prestada homenagem ao Núcleo. Além disso, informou que o Curso de Economia 63 

pretende desmembrar-se do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas e sinalizou 64 
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interesse de fusão com o NAEA para formar um novo Instituto. A profª Edna Castro 65 

informou que participou de debate em Porto Velho para discutir sobre novos estudos 66 

de impacto ambiental das usinas hidrelétricas no rio Madeira, e que participou, 67 

também, de mesa redonda no Seminário “Carajás 30 anos”, ocorrido em Belém, no 68 

qual discutiu cultura, identidade e questões sociais. Ainda com a palavra, a 69 

professora Edna Castro informou o NAEA sediou a reunião preparatória da SBPC 70 

para a 66ª SBPC que será realizada no período de 22 a 27 de julho de 2014 na 71 

Universidade Federal do Acre, em Rio Branco, com o tema "Ciência e tecnologia em 72 

uma Amazônia sem fronteiras". O prof. Fabio Carlos informou que reassumiu suas 73 

funções na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e está participando da 74 

elaboração do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na 75 

Amazônia Legal (PPCDAM) em parceria com a Incubadora de Políticas Públicas do 76 

Marajó. 3) Projetos de Pesquisa: A prof.ª Ana Paula Bastos apresentou os 77 

seguintes Projetos de Pesquisa: “Projeto Piloto do Sistema Geográfico de 78 

Informações Fundiárias do Nordeste”, com pedido de alocação de carga horária de 79 

10h, “Quantificação de Biomassa Nativa e Secundária para o Financiamento do 80 

Desenvolvimento Regional no Estado do Pará”, com pedido de alocação de carga 81 

horária de 10h, ambos coordenados pelo prof. Francisco de Assis Costa; e 82 

“Territórios e Recursos de povos e comunidades tradicionais em colisão com obras 83 

de infraestrutura e estratégias empresariais na Amazônia”, com pedido de alocação 84 

de carga horária de 10h, coordenado pela profª Rosa Elizabeth Acevedo Marin. Após 85 

leitura e análise do parecer de cada projeto, todos foram aprovados por 86 

unanimidade, bem como todos os pedidos de alocação de carga horária. Ainda com 87 

a palavra, a profª Ana Paula Bastos apresentou o Relatório, o pedido de prorrogação 88 

e alocação de carga horária de 20h para o Projeto de Pesquisa intitulado “Mudanças 89 

Sociais, Modernização e Conflito: novas dinâmicas na regulação da terra e na 90 

expansão do agronegócio no corredor da BR163 e considerando a construção da 91 

UHE Belo Monte”, coordenado pela profª Edna Maria Ramos de Castro. Após leitura 92 

e análise do parecer, o relatório e o pedido de prorrogação do projeto de pesquisa 93 

foi aprovado por unanimidade, bem como o pedido de alocação de carga horária 94 

para o referido projeto. 4) Progressão Funcional por Interstício: Com a palavra, o 95 

prof. Durbens Nascimento informou que, após consulta junto a Comissão 96 
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Permanente de Pessoal Docente (CPPD), foi necessário modificar a Banca 97 

Examinadora do Processo de Progressão por Interstício dos docentes Ana Paula 98 

Vidal Bastos e Juarez Carlos Brito Pezzuti, antes formada por Profª Nirvia Ravena, 99 

Prof. Durbens Nascimento e Profª Ligia Simonian, visto que é necessário que os 100 

membros da Banca sejam da mesma classe ou superior a classe e nível 101 

pretendidos. Desta forma, a Banca Examinadora da Progressão Funcional da profª 102 

Ana Paula Vidal Bastos ficou composta pelos seguintes membros: Durbens Martins 103 

Nascimento, Ligia Terezinha Lopes Simonian e Saint-Clair Cordeiro da Trindade Junior, sob 104 

a presidência do primeiro. Em votação a banca foi aprovada por unanimidade. Na 105 

oportunidade, o prof. Durbens Nascimento realizou a leitura do parecer elaborado 106 

pela Banca Examinadora, em que é favorável à Progressão Funcional da docente 107 

Ana Paula Vidal Bastos para a Classe Associado, Nível I. Após discussão, a 108 

Congregação acatou por unanimidade o parecer da Banca Examinadora. Com 109 

relação à Banca Examinadora do processo de Progressão Funcional do prof. Juarez 110 

Carlos Brito Pezzuti, a mesma ficou formada pelos seguintes membros: Ligia 111 

Terezinha Lopes Simonian, Luis Eduardo Aragon e Saint-Clair Cordeiro da Trindade 112 

Júnior, sob a presidência do primeiro. Em votação a Banca foi aprovada por 113 

unanimidade. Na oportunidade, o prof. Durbens Nascimento realizou a leitura do 114 

parecer elaborado pela Banca Examinadora, em que é favorável à Progressão 115 

Funcional do docente Juarez Carlos Brito Pezzuti para a Classe Associado, Nível II. 116 

Após discussão, a Congregação acatou por unanimidade o parecer da Banca 117 

Examinadora. Ainda com a palavra, o prof. Durbens Nascimento informou que 118 

encaminhou o pedido de Progressão Funcional da prof. Edna Maria Ramos de 119 

Castro para a Comissão Permanente de Pessoal Docente para providências, visto 120 

que ainda não há regras estabelecida pela UFPA quanto a progressão para a Classe 121 

Titular, bem como, não há, entre o corpo docente do Núcleo, nenhum membro da 122 

Classe Titular. Após discussão, a Congregação aprovou por unanimidade a atitude 123 

da direção em encaminhar o Processo de Progressão Funcional para a Comissão 124 

Permanente de Pessoal Docente. Por fim, o prof. Durbens Nascimento apresentou o 125 

pedido de Progressão Funcional para Classe Titular do docente Saint-Clair Cordeiro 126 

da Trindade Junior. Após discussão, ficou decidido por unanimidade que o pedido 127 

será encaminhado à Comissão Permanente de Pessoal Docente, bem como todos 128 
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os outros pedidos de Progressão Funcional para a Classe Titular que sejam 129 

encaminhados posteriormente. 5) Decisões Judiciais: O prof. Durbens Nascimento 130 

informou à Congregação que o Núcleo tem recebido constantes processos judiciais 131 

relacionados aos Programas de Pós-Graduação e que, em geral, os processos dão 132 

ganho de causa ao aluno com a alegação que não foi lhe dada ampla defesa. Na 133 

oportunidade, recomendou atenção especial não só aos Regimentos Internos da 134 

Unidade como a outros processos evitando o rito sumário. Recomenda que sempre 135 

se dê prazo com notificação por meio de AR aos interessados. Com a palavra, a 136 

profª Ligia Simonian informou que tem conversado com a Procuradoria da UFPA 137 

sobre prazos, visto que, por diversas vezes, os processos chegam ao conhecimento 138 

da coordenação do Programa de Pós-Graduação faltando pouco tempo para 139 

respondê-los. A professora Nírvia Ravena destacou que no caso da Allandy o seu 140 

desligamento não se deu em razão de rito sumário. As alegações da Allandy são 141 

outras. 6) Apreciação e Deliberação do Recurso do candidato Gustavo Hees de 142 

Negreiros ao Concurso Público tema Ecologia e Manejo de Recursos Naturais 143 

de Ecossistemas e da paisagem: Com a palavra, o prof. Durbens Nascimento 144 

apresentou aos membros da Congregação o Recurso do impetrado pelo candidato 145 

Gustavo Hees de Negreiros ao concurso de Ecologia dos recursos naturais, dos 146 

ecossistemas e da Paisagem. Em seguida  profª Lígia Simonian, presidente da 147 

Banca Examinadora do referido concurso, informou que possuía um parecer mas 148 

que este não havia sido assinado pelos membros, embora eles tenha sido 149 

consultados e que concordavam com o conteúdo. O professor Durbens Nascimento 150 

sugeriu uma consulta aos membros da Congregação, pois entendia que o parecer 151 

não tinha validade em virtude da ausência das assinaturas. Colocado em votação, a 152 

maioria dos presentes rejeitaram o documento como um parecer da Comissão.  O 153 

prof. Durbens Nascimento procedeu à leitura do Recurso do candidato Gustavo 154 

Hees de Negreiros que está dividido em quatro fatos e fundamentos: da ética e 155 

isonomia entre candidatos; da prova didática; da prova de títulos; e da comunicação 156 

ao Ministério Público Federal. Após leitura  do Recurso, o professor Durbens 157 

informou que recebeu um e-mail da profª Rosa Acevedo e fez a leitura do mesmo, 158 

no qual a professora Rosa Acevedo sugere a anulação do certame. Com a palavra a 159 

profª Lígia Simonian leu o parecer que havia produzido com o aval dos outros 160 
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membros da Banca. Neste documento há expressamente a ratificação do resultado 161 

do concurso dando como aprovada a candidata Daniely Félix da Silva e mantendo a 162 

reprovação do candidato Gustavo Hees de Negreiros. Após ampla e longa discussão 163 

o professor Durbens Nascimento colocou em votação o Recurso do candidato. Por 164 

maioria de votos a Congregação optou por aceitar o recurso. A profª Nirvia Ravena 165 

propôs antecipação do ponto de pauta 9 – O que ocorrer – e adicionou neste ponto 166 

de pauta a Anulação ou não do concurso. O presidente da congregação consultou 167 

os presentes e estes, por maioria de votos acataram a antecipação do ponto “O que 168 

Ocorrer” e apreciar a proposta de Anulação ou não do concurso. Neste ponto de 169 

pauta o prof. Juarez Pezzuti informou que o Plano de Concurso foi amplamente 170 

debatido por mais de um ano e que não foi elaborado unicamente por ele e sim por 171 

uma comissão formada por ele, pela Profª Ligia Simonian e pelo Prof. Claudio 172 

Szlafsztein, destacou que quando a sua esposa Daniely Felix da Silva decidiu fazer 173 

o concurso, imediatamente se retirou da Banca, não havendo nenhuma ilegalidade 174 

nisso. Ainda com a palavra, o prof. Juarez Pezzuti sente-se caluniado pelo candidato 175 

Gustavo Hees de Negreiros que, segundo este, o professor teria sido antiético ao 176 

fazer parte da elaboração do Plano de Concurso. Disse ainda, o professor Juarez 177 

Pezutti, que seria impossível alguém produzir temas e pontuação do lattes para 178 

beneficiar uma candidata e que todos do NAEA sabiam da discussão dos pontos e, 179 

portanto, poderiam também repassar a qualquer candidato e que o próprio 180 

requerente tem uma publicação em co-autoria com o membro da Banca 181 

Examinadora prof. Alfredo Kingo Homma. Com a palavra o professor Índio Campos 182 

afirmou que estão buscando subterfúgios para anular um concurso que respeitou 183 

todos os procedimentos legais. A professora Nírvia asseverou que quer resgatar a 184 

imagem do NAEA e retornar a seriedade do NAEA do passado. Que não agüenta 185 

mais comentários jocosos sobre a lisura do processo do concurso. Com a palavra, a 186 

profª Ana Paula Bastos propôs anulação do concurso não por questões éticas, visto 187 

que o Prof Juarez Pezzuti solicitou a saída da Banca Examinadora do Concurso tão 188 

logo teve a confirmação da participação de sua esposa no certame, mas por 189 

questões procedimentais em virtude de erro no envio de documentos à Câmara de 190 

Ensino, visto que, a Ata que aprova o Plano de Concurso, e que foi enviada pela 191 

Plataforma Atena, Sistema utilizado para elaboração de Concursos, é do Colegiado 192 
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do PPGDSTU quando deveria ser a Ata da Congregação. Expôs ainda que, caso o 193 

concurso não seja anulado no âmbito da Congregação, certamente será anulado 194 

nas instâncias superiores porque não há Ata da Congregação. A professora Ana 195 

Paula sugere inclusive, que a reunião da Congregação para a aprovação do Plano 196 

de Concurso sequer existiu porque não há o registro da Ata. Em pesquisa nos 197 

arquivos da Secretaria Executiva não se localiza esta  Ata. O professor Juarez 198 

Pezutti afirma que é covardia dos membros da Congregação aceitar a ideia da 199 

anulação com o argumento de que a imagem do NAEA está arranhada tanto dentro 200 

quanto fora da UFPA. O prof. Fábio Carlos se mostrou surpreso quando soube a 201 

esposa do prof. Juarez Pezutti havia se  inscrito no certame. Segundo ele estava a 202 

clara a intenção do prof. Juarez Pezutti pelo interesse pelo Plano de Concurso e que 203 

tal comportamento viola qualquer princípio ético e mencionou que o próprio prof. 204 

Juarez fez o preenchimento da Plataforma Atena. O prof. Durbens Nascimento pôs 205 

em votação a anulação do concurso, na qual oito membros votaram a favor da 206 

anulação, dois votaram contra a anulação e dois se abstiveram. Diante do resultado 207 

da votação, o concurso foi anulado por maioria de votos. Em seguida, como no 208 

ponto “6) Apreciação e Deliberação do Recurso do candidato Gustavo Hees de 209 

Negreiros ao Concurso Público tema Ecologia e Manejo de Recursos Naturais de 210 

Ecossistemas e da paisagem”, por maioria de votos, aprovou-se o acolhimento do 211 

Recurso do candidato Gustavo Hees de Negreiros, o prof. Durbens nascimento 212 

entendeu que era preciso retornar ao ponto para discutir se permanecia ou a 213 

votação que aprovou a aceitação do Recurso, pois o concurso já havia sido anulado 214 

em votação posterior. Ao consultar os presentes estes aprovaram que o retorno a 215 

questão. Após discussão, em votação, por maioria de votos foi anulada a votação 216 

que aprovou a aceitação do recurso do candidato Gustavo Hees de Negreiros. O 217 

prof. Durbens Nascimento também colocou em votação se o motivo para a anulação 218 

era por questões éticas ou procedimentais. Em votação, um membro votou em 219 

questões éticas, sete votaram em questões procedimentais e quatro se abstiveram. 220 

Após votação, ficou decidido por maioria de votos que o concurso foi anulado por 221 

questões procedimentais. Com a palavra, o prof. Durbens Nascimento informou que 222 

encaminhará para as instancias superiores o pedido de anulação do concurso e 223 

solicitará reabertura de novo concurso. 7) Aprovação do Concurso de 224 
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Especialização intitulado “FIPAM XXVI: Planejamento e Gestão Pública do 225 

Patrimônio Cultural”: O prof. Durbens apresentou à Congregação a proposta do 226 

Curso de Especialização em Planejamento e Gestão Pública do Patrimônio Cultural, 227 

que faz parte do Programa Internacional de Formação de Especialistas em 228 

Desenvolvimento de Áreas Amazônicas – FIPAM XXVI e será coordenado pelo 229 

docente Silvio José de Lima Figueiredo. Na oportunidade, foi informado que a 230 

Proposta já havia sido aprovada ad referendum para que pudesse ser encaminhado 231 

a PROPESP a tempo, no entanto é necessária a aprovação da Congregação. Após 232 

discussão, todos concordaram com a aprovação da referida proposta. 8) Solicitação 233 

de afastamento para Estágio Pós-doutoral – Prof. Josep Pont Vidal:  O prof. 234 

Durbens Nascimento informou que recebeu o pedido de liberação para pós-235 

doutorado do docente Josep Pont Vidal no período de janeiro a dezembro de 2015. 236 

Após análise, o pedido foi homologado pela Congregação. 9) O que ocorrer: Este 237 

ponto foi antecipado e discutido após o ponto 7. Nada mais havendo a tratar, o prof. 238 

Durbens Martins Nascimento deu por encerrada a reunião às treze horas e trinta 239 

minutos e agradeceu a presença de todos na mesma, da qual eu, Cláudia Virginia 240 

de Oliveira Santiago, Secretária Executiva, lavrei a presente ata.  241 


