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

dia vinte e sete de janeiro de dois mil e dezessete. 2 

Aos vinte e sete dias de janeiro de dois mil e dezessete, às quinze horas, 3 

reuniu-se a Congregação no Miniauditório do Núcleo de Altos Estudos 4 

Amazônicos - NAEA, localizado na Cidade Universitária Professor José da 5 

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

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

Nascimento, estando presentes os seguintes membros: Adagenor Lobato 8 

Ribeiro, Ana Lúcia Prado Reis dos Santos, Armin Mathis, Carmem Dilcely da 9 

Silva dos Santos, Hisakhana Pahoona Corbin, Juarez Carlos Brito Pezzuti, 10 

Lairson Costa, Mirleide Chaar Bahia, Raimundo Alexandre Morais, Ruthane 11 

Saraiva da Silva, Raul Vitor O. Paes, Jime Ribeiro e Bennison Alberto Melo 12 

Oliveira. Esteve presente ainda, a Secretária Executiva do Núcleo, Carolina 13 

Maués da Silva. Tiveram as ausências justificadas os membros: Ana Paula 14 

Vidal Bastos (Licença para colaboração técnica), Fábio Carlos da Silva (Férias), 15 

Luís Eduardo Aragón Vaca (Licença para colaboração técnica), Oriana de 16 

Almeida Trindade (Licença Pós-Doutorado), Francisco de Assis Costa (Férias), 17 

Indio Campos (Férias), Ligia Terezinha Lopes Simonian (Férias), Nirvia Ravena 18 

(Doente), Marcela Vecchione Gonçalves (Doente), Ponciana Freire de Aguiar 19 

(Férias), Saint-Clair Cordeiro da Trindade Júnior (Férias) e Simaia do Socorro 20 

Sales das Mercês (Férias). Não tiveram as ausências justificadas: Claudia de 21 

Barros e Azevedo Ramos, Fábio Braga dos Santos, Josep Pont Vidal, Rosa 22 

Elizabeth Acevedo Marin e Sílvio José de Lima Figueiredo. 1) Comunicações; 23 

2) Deliberação sobre a Segunda Fase da Promoção para Titular da Profa. 24 

Drª. Ligia Terezinha Lopes Simonian; 3) Portaria “ad referendum” nº 25 

03/2017 – NAEA/UFPA - afastamento do país do prof. Juarez Britto 26 

Pezzuti; 4) Formação de Banca para Progressão Funcional da professora 27 

Nirvia Ravena (associada nível III); 5) Deliberação sobre a inclusão do 28 

professor Armin Mathis no projeto “Governança, Gestão de Conflitos e 29 

Manejo dos Recursos Naturais na Amazônia” (coordenado pela 30 

professora Oriana Trindade), com liberação de 10h no Plano Individual de 31 

Trabalho - PIT do docente; 6) Apreciação e deliberação sobre as 32 
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alterações nos Artigos 17 e 19 do Regimento do Programa de Pós-33 

Graduação Lato Sensu (PPLS); 7) Reorganização do Regime de Trabalho 34 

no NAEA; 8)  Eleição dos novos representantes do NAEA no CONSEPE; 9) 35 

Deliberação final sobre a remoção da Profa. Dra. Ponciana Freire Aguiar; 36 

10) O que ocorrer. 1) Comunicações: O presidente informou que foi 37 

concedido a promoção à professora Edna Ramos de Castro para a classe de 38 

Titular.  A técnica administrativa Ana Prado informou que a UFPA não 39 

concedeu a passagem para apresentação do seu trabalho na Universidade do 40 

Porto. 2) Deliberação sobre a Segunda Fase da Promoção para Titular da 41 

Profa. Drª. Ligia Terezinha Lopes Simonian: O presidente proferiu a leitura 42 

da ata de proclamação do resultado favorável à promoção da professora Ligia 43 

Terezinha Lopes Simonian, elaborado pela Comissão Especial de Avaliação 44 

formada pelos professores doutores: Francisco de Assis Costa, Emmanuel 45 

Zagury Tourinho, Terezinha Fátima Andrade M. dos Santos e Ernani Pinheiro 46 

Chaves, sendo que o primeiro na qualidade de presidente. O documento foi 47 

aprovado por unanimidade. 3) Portaria “ad referendum” nº 03/2017 – 48 

NAEA/UFPA - afastamento do país do prof. Juarez Britto Pezzuti: O 49 

professor Juarez Pezzuti discorreu sobre o seu trabalho que será apresentado 50 

juntamente com o professor Sagi em Nova Deli, Índia, no período de 16 a 23 de 51 

abril de 2017 e informou que o NAEA ainda não possui orçamento para ajudá- 52 

– lo com o custo de diárias e/ou passagens. O afastamento foi aprovado por 53 

unanimidade. 4) Formação de Banca para Progressão Funcional da 54 

professora Nirvia Ravena (associada nível III): Após debate, a banca de 55 

avaliação para progressão da docente ficou instituída pelos professores 56 

doutores: Rosa Elizabeth Acevedo Marin (presidente), Francisco de Assis 57 

Costa e Armin Mathis como membros e Fábio Carlos da Silva como suplente. A 58 

Banca de Avaliação foi aprovada por unanimidade. 5) Deliberação sobre a 59 

inclusão do professor Armin Mathis no projeto “Governança, Gestão de 60 

Conflitos e Manejo dos Recursos Naturais na Amazônia” (coordenado 61 

pela professora Oriana Trindade), com liberação de 10h no Plano 62 

Individual de Trabalho - PIT do docente: O professor Armin Mathis discorreu 63 

sobre o projeto e após debate, o pleito foi aprovado por unanimidade. 6) 64 
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Apreciação e deliberação sobre as alterações nos Artigos 17 e 19 do 65 

Regimento do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu (PPLS): O 66 

presidente discorreu sobre o assunto e informou que as mudanças efetuadas 67 

pelo Colegiado do PPLS, em reunião realizada no dia 26 de janeiro de dois mil 68 

e dezessete, visam atender a inclusão de legítima reivindicação dos técnicos 69 

administrativos deste Núcleo. No artigo quarto do regimento “São atribuições 70 

do Colegiado do PPLS”, sugeriu inserir o item vinte e três intitulado 71 

“Estabelecer critérios de credenciamento e descredenciamento de docentes 72 

para os cursos de especialização”; assim, o item anterior vinte e três passa a 73 

ser o vinte e quatro. Houve alteração no artigo dezessete “Os cursos de que 74 

trata este Regimento serão ministrados por docentes permanentes do PPLS, 75 

eventualmente associados a profissionais de outras unidades da UFPA ou 76 

instituições de ensino superior, não devendo a participação de docentes 77 

externos à UFPA exceder nem 30% (trinta por cento) do número de docentes, 78 

nem 30% (trinta por cento) da carga horária do Curso”. Acrescentou-se o 79 

parágrafo segundo “Todos os técnicos administrativos lotados no NAEA que 80 

possuírem o título de Mestre e/ou Doutor constituem o corpo docente 81 

permanente do PPLS”. No artigo dezenove, adicionou-se o parágrafo segundo 82 

“Os técnicos administrativos lotados no NAEA somente poderão receber 83 

remuneração pelas atividades definidas nos itens “1”, “2” e “3” quando as 84 

mesmas não tiverem sido incluídas em seus respectivos Planos Individuais de 85 

Trabalho (PIT); e o parágrafo terceiro “Para fins de remuneração, os técnicos 86 

administrativos do NAEA deverão juntar ao projeto do Curso uma declaração 87 

pessoal e uma declaração do responsável por sua Unidade de lotação, 88 

informando que as suas atividades no Curso não estão incluídas nos seus 89 

Planos Individuais de Trabalho e não comprometem o cumprimento das 90 

atividades previstas no mesmo Plano”. Os itens segundo, terceiro, quarto e 91 

quinto do referido artigo passam agora a ser o quarto, quinto, sexto e sétimo, 92 

respectivamente. Em votação, todas as inserções foram aprovadas por 93 

unanimidade. Após leitura e debate acerca das alterações, o novo regimento 94 

do PPLS foi aprovado por unanimidade. 7) Reorganização do Regime de 95 

Trabalho no NAEA: O professor Durbens fez um breve relato sobre o histórico 96 
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da referida pauta e a Congregação decidiu por unanimidade instituir a seguinte 97 

Comissão para deliberar acerca do assunto: Hisakhana Pahoona Corbin 98 

(presidente), Adagenor Lobato, Ana Lúcia Prado, Ruthane Saraiva, Bennison 99 

Oliveira e Jimme Ribeiro. A Comissão deverá apresentar um parecer acerca do 100 

assunto em 20 dias. 8)  Eleição dos novos representantes do NAEA no 101 

CONSEPE: O presidente discorreu sobre a representatividade do NAEA no 102 

CONSEPE e relatou sobre o histórico da eleição desta representação no 103 

Núcleo e as mudanças que houve na estrutura da unidade. A técnica Ana 104 

Prado sugeriu realizar uma eleição no NAEA em que as pessoas se 105 

candidatem a participar deste órgão deliberativo. O professor Armin Mathis 106 

frisou que é importante repassar ao Colegiado as informações concernentes 107 

aos programas no âmbito do Consepe. Para isso, os representantes devem 108 

permanecer com o mesmo formato dos anos anteriores em que o Coordenador 109 

do PPGDSTU e do PPGGP compõe a representação do NAEA no CONSEPE 110 

como titular e suplente, respectivamente. O professor Juarez Pezzuti ressaltou 111 

que os coordenadores dos programas estão sobrecarregados de atividades e 112 

que não é viável a participação deles nos órgãos deliberativos. Após debate, 113 

definiram-se as seguintes propostas para votação: Proposta 1: Realizar um 114 

processo eleitoral no Núcleo. Proposta 2: Permanecer com as representações 115 

de acordo com as coordenações do PPGDSTU e PPGGP. A proposta 1 116 

recebeu 10 votos, a proposta 2 recebeu 1 voto a favor e houve 2 abstenções, 117 

sendo vencedora a primeira proposta. Após debate, deliberou-se que será 118 

formada a seguinte Comissão Eleitoral: Carmen Dilcely, Raul Paes e Wellinton 119 

Fernandes e que no dia 20.02.17 haverá eleição, a qual deverá realizar-se no 120 

horário de 09h às 15h. O período de candidatura da chapa (titular e suplente) 121 

será até o dia 10.02.17 na Secretaria Executiva do NAEA. 9) Deliberação final 122 

sobre a remoção da Profa. Dra. Ponciana Freire Aguiar: A professora 123 

Mirleide Chaar Bahia proferiu a leitura do parecer desfavorável à permuta da 124 

professora Ponciana Freire com o professor Márcio Douglas ou com o 125 

professor Janari da Silva. A banca que elaborou o parecer foi constituída pelos 126 

seguintes membros: Mirleide Chaar Bahia, Simaia do Socorro Sales das 127 

Mercês, Raul Vitor Oliveira Paes, Bennison Oliveira e Raimundo Alexandre 128 
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Morais. Após debate, o presidente sugeriu três propostas: 1 - suspender este 129 

ponto até a finalização da avaliação do estágio probatório da docente; 2 - 130 

condicionar a permuta da professora com outro professor que atenda ao 131 

programa; e 3 - pleitear a permuta da professora Ponciana Freire de Aguiar 132 

com um código de vaga na Reitoria. A professora Simaia solicitou a retirada da 133 

segunda proposta. Após debate, o relatório foi aprovado por unanimidade, com 134 

a ressalva da terceira proposta sugerida pelo presidente.  10) O que ocorrer: 135 

O professor convidou os membros para a cerimônia de posse que ocorrerá no 136 

dia 02.02.17, às 14h, no auditório do NAEA. O professor Juarez informou que a 137 

ex-aluna Fernanda Carneiro Romaguenoli passou no concurso público para 138 

docente, o que revela a capacidade de nossos formandos na disputa em 139 

certames extremamente competitivos. O presidente informou que a técnica 140 

administrativa Carmen Dilcely foi nomeada para o cargo de Coordenadora de 141 

Planejamento, Gestão e Avaliação (CPGA) e registrou o relevante serviço 142 

prestado por ela ao NAEA ao longo de quatro anos. Encerramento: Nada mais 143 

havendo a tratar, o senhor Presidente agradeceu o comparecimento dos 144 

membros da Congregação e, às dezoito horas, deu por encerrada a sessão, da 145 

qual, para constar, foi lavrada a presente Ata, que após aprovada, será 146 

assinada pelo Presidente da Congregação, por mim, Carolina Maués da Silva, 147 

Secretária Executiva, e demais presentes, cuja folha de frequência é parte 148 

integrante e inseparável desta Ata. 149 




