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1

Ata da Quarta Reunião Extraordinária da Congregação do NAEA realizada

2

no dia nove do mês de maio de dois mil e dezesseis.

3

Aos nove dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às nove horas, reuniu-

4

se a Congregação no Miniauditório do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos -

5

NAEA, localizado na Cidade Universitária Professor José da Silveira Netto,

6

Campus Profissional, na cidade de Belém, capital do Estado do Pará, sob a

7

presidência do Diretor Geral do Núcleo, Durbens Martins Nascimento, estando

8

presentes os seguintes membros: Ana Lúcia Prado Reis dos Santos, Armin

9

Mathis, Benedito Aldo Lisboa Ferreira, Fábio Carlos Silva, Josep Pont Vidal,

10

Fábio Braga dos Santos, Marcela Vecchione Gonçalves, Ruthane Saraiva da

11

Silva, José Batista de Oliveira Santana, Simaia do Socorro Sales das Mercês e

12

Adagenor Lobato Ribeiro, vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação

13

em Gestão Pública, como convidado especial. Esteve presente ainda, a

14

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

15

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

16

colaboração técnica), Índio Campos, Juarez Carlos Brito Pezzuti (viagem),

17

Mirleide Chaar Bahia (ministrando aula), Ligia Terezinha Lopes Simonian

18

(participando de Congresso na Grécia) e Oriana de Almeida Trindade (Licença

19

para cursar Pós-Doutorado). Ausências não justificadas os seguintes

20

integrantes: Claudia de Barros e Azevedo Ramos, Hisakhana Pahoona Corbin,

21

Saint-Clair Cordeiro da Trindade Júnior, Silvio José de Lima Figueiredo, Nírvia

22

Ravena, Francisco de Assis Costa, Ponciana Freire de Aguiar e Rosa Elizabeth

23

Acevedo Marin. O presidente solicitou inversão do ponto de pauta em função

24

de sugestão da profa. Simaia do Socorro Sales das Mercês, que chegará mais

25

tarde e que gostaria de participar do ponto de pauta que trata da participação

26

do NAEA nos cursos pagos, o que foi aprovada por unanimidade, ficando

27

estabelecida a seguinte ordem do expediente: 1) Aprovação das atas: 2ª

28

Reunião Extraordinária (19.05.16); 3ª Reunião Extraordinária (24.05.16); 3ª

29

Reunião Ordinária (28.04.16) e 4ª Reunião Ordinária (11.05.16); 2).

30

Comunicações; 3) Homologação do Resultado da Seleção Pública para

31

permuta da vaga para o Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública

32

(PPGGP); 4) Definição da vaga para o cargo de docente de magistério do
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33

ensino superior reservada ao PPGGP; 5) Solicitação de afastamento do

34

professor Luís Eduardo Aragón Vaca no período de 01.09.16 a 31.08.17;

35

para atuar como Pesquisador Visitante na Universidade Federal da

36

Integração Latino-Americana (UNILA); 6) Portaria "ad referendum" nº

37

31/2016 – NAEA/UFPA - afastamento do país da profa. Nirvia Ravena; 7)

38

Homologação do nome do prof. Hisakhana Corbin como Coordenador do

39

PPLS; 8) Homologação do Resultado do Processo de Avaliação do

40

Resultado da Tese para progressão para professor Titular do docente

41

Francisco de Assis Costa; 9) Formação da Banca de Avaliação para

42

Progressão Funcional do prof. Juarez Pezzuti, para o nível III da classe de

43

Associado; 10) Participação do NAEA nos recursos financeiros advindos

44

dos contratos das Turmas do Mestrado Profissional em Gestão Pública e

45

de outros contratos. 1) Aprovação das atas. O presidente da sessão

46

consultou todos e todas sobre a leitura das Atas e perguntou se alguém

47

gostaria de sugerir alteração em aspectos estruturais, de conteúdos ou formais

48

na redação. Não havendo, todas as atas foram aprovadas por unanimidade.

49

São as seguintes Atas: 2ª Reunião Extraordinária (19.05.16), 3ª Reunião

50

Extraordinária (24.05.16), 3ª Reunião Ordinária (28.04.16) e 4ª Reunião

51

Ordinária (11.05.16): 2). Comunicações: O senhor Presidente proferiu a leitura

52

do ofício 067/2016-SEGER, do Tribunal de Contas do Estado do Pará, o qual

53

informou que em Sessão Ordinária de trinta e um de maio de dois mil e

54

dezesseis fez constar em ata nº 5.393 votos de louvor pela excelência na

55

dissertação de mestrado apresentada pelo Senhor Conselheiro Odilon Inácio

56

Teixeira à Universidade Federal do Pará - Núcleo de Altos Estudos

57

Amazônicos. Registra-se a participação do NAEA. 3).

58

Resultado da Seleção Pública para permuta da vaga para o Programa de

59

Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública (PPGGP): O prof. Durbens

60

Nascimento informou que a Comissão de Avaliação formada pelos professores:

61

Simaia do Socorro Sales das Mercês, Ligia Terezinha Lopes Simonian e Armin

62

Mathis, sob a presidência da primeira, criada para avaliar as inscrições

63

recebidas a partir da Carta-Convite tornada pública recebeu as seguintes

64

inscrições: Maria Goretti da Costa Tavares, do IFCH e Aline Chirstian Pimentel

Homologação do
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Almeida Santos, do Campus de Tucuruí. O parecer da Comissão lido pelo

66

presidente da sessão indica que nenhumas das candidatas atende aos

67

requisitos exigidos pela Carta-Convite. Em votação, a Congregação aprovou o

68

documento por unanimidade. Segue para publicação do resultado no site do

69

NAEA. 4) Definição da vaga para o cargo de docente de magistério do

70

ensino superior reservada ao PPGGP: O presidente informou que em virtude

71

do prazo para que o NAEA fizesse o concurso ter se exaurido; considerando

72

que foram feitas três tentativas para preencher a referida vaga, sugere que a

73

Congregação aprecie a proposta da Direção do NAEA e da Coordenadora do

74

Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública a qual consiste em permutar

75

a vaga com o Instituto de Ciências Naturais (ICEN), removendo o professor

76

Adagenor Ribeiro deste Instituto para o NAEA. O presidente observou que o

77

professor Adagenor Ribeiro participa das reuniões da Congregação, integrou o

78

GT que produziu o Projeto Político-Pedagógico da graduação, ministra duas

79

disciplinas no mestrado e irá ministrar três disciplinas na graduação. Assim, o

80

professor Durbens Nascimento avalia como positiva a vinda do prof. Adagenor

81

Ribeiro que já colabora com o NAEA. Em seguida leu a carta do referido em

82

que comunica a preferência pelo NAEA. O professor Fábio Carlos da Silva

83

manifestou o acerto da proposta da vinda do professor Adagenor Ribeiro. A

84

técnica Ana Prado Reis disse que reconhecia a especificidade do perfil do

85

profissional para o Mestrado em Gestão Pública e que esse perfil estava

86

trazendo dificuldades para se recrutar um professor. Conhecia o professor

87

Adagenor Ribeiro e apoiava a ideia de trazê-lo para o NAEA. O senhor Aldo

88

Lisbôa interviu na mesma direção relatando que o professor já contribui com o

89

NAEA e que temos que pensar, a partir de agora, como Instituto e não como

90

Núcleo. Em votação, os integrantes da Congregação aprovaram por

91

unanimidade a proposta de permuta da vaga da professora Edna Maria Ramos

92

de Castro, por aposentadoria, com o professor Adagenor Ribeiro, do ICEN. O

93

presidente informou que será solicitada autorização de permuta ao ICEN e

94

caso aprovado neste Instituto, seguirá para a Pró – Reitoria de Gestão

95

Desenvolvimento e Gestão de Pessoal e para a Pró-Reitoria de Planejamento

96

para as demais providências. 5) Solicitação de afastamento do professor
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97

Luís Eduardo Aragón Vaca no período de 01.09.16 a 31.08.17, para

98

atuação na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA),

99

com sede em Foz do Iguaçu, na condição de pesquisador visitante: O

100

presidente proferiu a leitura do requerimento do professor Luiz Aragón e a carta

101

de aceite do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

102

(CNPQ) que atesta a seleção do prof. Luis Eduardo Aragon Vaca como

103

Pesquisador Visitante na UNILA. Em votação, aprovado o afastamento por

104

unanimidade. Após a votação, o prof. Fábio Carlos da Silva questionou acerca

105

dos procedimentos para saída de docentes.

106

colocar em apreciação na subunidade e, em seguida, na Congregação, uma

107

vez que, caso contrário, teremos problemas com o planejamento das atividades

108

acadêmicos no novo Instituto, isto é, é preciso prevenir a saída de professores

109

para que não resulte em problemas no andamento das atividades. O professor

110

Durbens Nascimento esclareceu que o CNPQ não impõe aprovação prévia do

111

docente na Congregação ou no Colegiado no ato da inscrição, mas que

112

considera pertinente a observação do professor Fábio e sugeriu uma resolução

113

para o afastamento dos docentes e técnicos a fim de não prejudicar o

114

andamento das atividades acadêmicas. Após debate, definiu – se que o

115

docente que queira submeter inscrições futuras para professor visitante deverá

116

anteriormente solicitar aprovação prévia na Congregação para planejamento

117

das atividades acadêmicas, especialmente em função da nova graduação que

118

será implantada no NAEA, sobretudo criar critérios para afastamento de longa

119

duração no INAEA, a exemplo dos pós-doutorados. 6). Portaria "ad

120

referendum" nº 31/2016 – NAEA/UFPA - afastamento do país da Profa.

121

Nirvia Ravena: Após leitura da Portaria foi aprovada por unanimidade. 7)

122

Homologação do nome do Prof. Hisakhana Corbin como Coordenador do

123

PPLS: O professor explanou acerca do afastamento da profa. Oriana Trindade

124

de Almeida para cursar pós-doutorado. Considerando que o prof. Hisakhana

125

Corbin era vice- coordenador do PPLS, automaticamente, assumiria como

126

Coordenador do PPLS até o término do mandato da referida professora

127

(02.01.2017). Aprovou-se por unanimidade a indicação do professor Hisakhana

128

Corbin. 8) Homologação do Resultado do Processo de Avaliação do

Indagou se não seria melhor

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

NÚCLEO DE ALTOS ESTUDOS AMAZÔNICOS

129

Resultado da Tese para progressão para professor Titular do docente

130

Francisco de Assis Costa: O professor Durbens Nascimento leu a ata da

131

Comissão Especial, formada pelos membros: prof. Dr. Jair do Amaral Filho,

132

profª. Dra. Maria Cristina de Melo, prof. Dr. Ernani Pinheiro Chaves e prof. Dr.

133

Luis Eduardo Aragón Vaca, para proclamação do resultado para fins de

134

promoção funcional do docente para a Classe Titular do prof. Francisco de

135

Assis Costa. Após a leitura e colocada em votação as Atas da Comissão

136

Especial foram homologadas por unanimidade. 9). Formação da Banca de

137

Avaliação para Progressão do prof. Juarez Pezzuti para o Nível III da

138

Classe de Associado: O presidente da sessão comunicou a solicitação de

139

progressão funcional do docente Juarez Pezzuti e, em seguida, definiu-se a

140

seguinte Banca de Avaliação de Desempenho: Luis Eduardo Aragón Vaca –

141

presidente, Francisco de Assis Costa e Saint-Clair Cordeiro da Trindade Júnior

142

(membros), a qual foi aprovada por unanimidade. 10). Participação do NAEA

143

nos recursos financeiros advindos dos contratos das Turmas do

144

Mestrado Profissional em Gestão Pública: Neste ponto, o presidente da

145

sessão descreveu o processo de contratação das turmas do Programa de Pós-

146

Graduação em Gestão Pública (PPGGP), assim como dos mestrados

147

Interinstitucionais e dos doutorados Interinstitucionais. Disse que era preciso

148

criar um marco regulatório sobre a participação do NAEA nos recursos

149

advindos desses contratos. Frisou que o NAEA contratou várias Instituições,

150

entre elas a UFPA, seja por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

151

Graduação, seja pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, e até o momento

152

somente obteve acesso a parte dos quarenta e cinco mil (dezoito por cento do

153

total contratado) destinados ao NAEA, exclusivo para a compra de livros,

154

oriundos da primeira turma de mestrado do PPGGP de dois mil e doze. Desde

155

então NAEA os gestores narram enormes dificuldades para receber os

156

recursos. Não há garantias que o NAEA receba integralmente os cinco por

157

cento do contratado com a UFPA para as duas turmas de dois mil e quatorze.

158

Estão garantidos, no entanto, cinco por cento de quarenta e quatro mil do

159

convênio com a Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). Também

160

estão garantidos dezessete por cento do custo total da nova turma de dois mil
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161

e quinze. O valor total da turma de 2015 sobre o qual o NAEA terá direito ao

162

percentual citado é de duzentos e cinquenta e dois mil reais. Mas até o

163

momento, a exceção do recurso para livros da primeira turma, o NAEA nada

164

recebeu. A Senhora Ana Prado lembrou que é preciso definir a Congregação

165

como instância máxima para a aprovação do Plano de Aplicação Financeira de

166

todos os cursos do NAEA e não apenas da PPPGP. Também ela enfatizou que

167

os quadros e as planilhas indicam que somente os docentes estão

168

beneficiando com os cursos do mestrado profissional em Gestão Pública.

169

Segundo a Ana Prado é preciso rever esses valores porque cria assimetrias

170

entre os professores do NAEA. Também ela questionou qual era o limite da

171

carga horária, para além da carga horária de dedicação exclusiva, a qual

172

poderia ser contratada privadamente. Observou ainda que há professores que

173

estão recebendo pelas disciplinas e, ao mesmo tempo, reclamam que não

174

possuem carga horária para o Plano Individual de Trabalho (PIT). O Senhor

175

Aldo Lisboa confirmou que os quadros e as planilhas revelam que os cursos

176

estão servindo para pagamento de pessoal. Sequer, segundo ele, a Secretaria

177

do Programa está se beneficiando. Diz estar perplexo com o valor destinado ao

178

Secretário Acadêmico no Plano de Aplicação de dois mil e dezesseis e

179

dezessete. Os valores são irrisórios para quem tem a responsabilidade de

180

cuidar do fluxo de atividades exigidas para o bom andamento do curso. O

181

Senhor Santana observou que é preciso definir logo o percentual do NAEA e se

182

as orientações serão pagas ou não. A Senhora Ruthane concorda com os

183

demais integrantes da Congregação quanto à necessidade de rever a política

184

destinada a organizar os pagamentos no Mestrado de Gestão Pública e de

185

outros cursos do NAEA. O professor Joseph Vidal questionou o fato de o

186

programa repetir os convênios com a UFPA e não mais com outras instituições.

187

Sobre os valores da hora-aula o professor Josep Vidal é favorável que a

188

referência seja o valor fixado pelo Ministério do Planejamento mas que não

189

deveríamos “amarrar” neste percentual porque pode haver situações nas quais

190

o contratante tenha que seguir regras abaixo ou acima deste valor. O prof.

191

Armin Mathis disse que é favorável ao não pagamento das orientações e de um

192

percentual maior para o NAEA que deve ser aprovado. Nessa mesma direção,
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193

o professor Durbens Nascimento ressaltou que quando assumiu o NAEA, este

194

recebia cinco por cento e que, num intenso processo de negociação com o

195

Colegiado do Mestrado de Gestão Pública e com a coordenadora do programa,

196

chegou-se ao valor de dezessete por cento mas que, originalmente, ele havia

197

sugerido quarenta por cento; mas essa proposta não fora aceita pelo PPGGP.

198

O presidente da sessão também aproveitou a oportunidade para informar que

199

tem feito dezenas de reuniões com os técnicos da Pró-Reitoria de

200

Administração no sentido encontrar uma forma do NAEA receber os

201

percentuais de cinco por cento das turmas de dois mil e quatorze e dois mil e

202

quinze, e que o maior problema reside no fato de que não há uma destinação

203

ao NAEA de forma compulsória. Tudo depende de negociação complexa na

204

malha burocrática da Proad. Ressalta que essa situação não pode perdurar. O

205

NAEA oferta os curso e não recebe ou recebe muito pouco, cujos cursos

206

utilizam a infraestrutura do NAEA: laboratórios, bibliotecas, internet, consumo

207

de energia e água, salas, enfim.

208

próprio Programa é aparelhada com modernos equipamentos. O mais incrível

209

que possa parecer é que o próprio bolsista da Secretaria Acadêmica é pago

210

com recurso do orçamento da matriz orçamentária do NAEA. O professor

211

Durbens Nascimento lembrou que o Núcleo de Meio Ambiente (NUMA), cujos

212

valores resultantes dos contratos para a oferta de cursos pagos, são

213

integralmente destinados e investidos no NUMA e a carga horária colocada no

214

PIT dos professores. Também recordou que o mestrado profissional em Gestão

215

de Conflitos e Segurança do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas abdicou

216

do pagamento para transformar os cursos em gratuitos. Segundo ele, o Diretor

217

do IFCH lhe confidenciou que, quando o curso era pago, dez por cento era

218

destinado ao Programa e dez por cento, destinado ao Instituto. Outros cursos

219

profissionais da UFPA como o de Geologia um percentual significativo dos

220

recursos é transferido para compra de equipamento para o Instituto de

221

Geociências e de bolsista que lotados no Instituto. No NAEA isso não

222

acontece. Sugeriu o aumento do percentual para trinta por cento; sugeriu que

223

não se pague por orientações e que essas decisões sejam estendidas a todos

224

os cursos oferecidos pelo NAEA e não somente ao mestrado profissional em

Enquanto isso sequer a infraestrutura do
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Gestão Pública. A profa. Simaia das Mercês explicou que é necessário tornar

226

regular a oferta dos cursos e para isso o Programa vai ofertar um curso gratuito

227

ainda este ano. Informou que há em andamento uma solicitação de contrato

228

pela Universidade Federal do Amapá para ofertar um curso de mestrado. Ela

229

continuou, afirmando que todo esse procedimento de pagamento das

230

orientações, do valor da hora-aula, do valor da bolsa para o secretário do

231

Programa e do valor do overhead do NAEA, tudo isso, ela havia encontrado

232

quando assumiu a coordenação do Programa. Disse que diversas vezes o Prof.

233

Armin e o próprio coordenador do NAEA estiveram em reunião no Colegiado do

234

Programa informando aos colegas da necessidade de mudança nos

235

procedimentos e havia encontrado receptividade no Colegiado de Gestão

236

Pública. Ressaltou que os professores que recebem não colocam suas

237

respectivas disciplinas no PIT, e sobre o valor da bolsa do secretário do curso,

238

informou que foi tomado como parâmetro a FG da tabela do MEC para

239

pagamento de Cursos e Concursos. O prof. Armin Mathis confirmou que não

240

colocam no PIT. Ao final dos debates, o presidente da sessão sistematizou os

241

questionamentos e as propostas. Sugeriu votá-las individualmente. A Senhora

242

Ana Prado sugeriu que essas propostas fossem aplicadas a atual turma de

243

mestrado profissional de dois mil e quinze e dezesseis. A profa. Simaia das

244

Mercês disse que defenderia contrário porque a turma já havia iniciada em

245

dezembro de dois mil e quinze. O prof. Durbens Nascimento comunicou que

246

organizaria assim: primeiro se votaria todas as propostas e, em seguida,

247

colocaria em votação se se aplicaria ou não ao atual curso, o que se aprovou

248

por unanimidade o encaminhamento. Em votação: 1) As planilhas ou planos de

249

aplicação financeira dos cursos ofertados pelo NAEA devem ser homologados,

250

em última instância, pela Congregação. Aprovada por unanimidade; 2) O

251

Overhead do NAEA fixa-se em trinta por cento, no mínimo, do custo total do

252

projeto contratado para qualquer curso ofertado pelo NAEA. Aprovada por

253

unanimidade; 3) Os técnicos administrativos da Secretaria envolvidos

254

diretamente na gestão percebem um adicional calculado, no mínimo, a metade

255

do ganhará o coordenador do Curso. Em votação, aprovada por unanimidade;

256

4) O valor da hora-aula será fixado conforme valor estabelecido pelo Ministério
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do Planejamento, isto é, cento e cinquenta reais. Aprovada por unanimidade; 5)

258

Não serão permitidas cobranças por orientações de monografias, dissertações,

259

teses ou qualquer outra modalidade de trabalho de conclusão de curso.

260

Aprovada por unanimidade. A questão relativa se essas decisões se aplicavam

261

ao Plano de Aplicação da presente turma, surgiram duas propostas. A que sim

262

e a que não se aplica. Em votação a proposta que se aplica recebeu sete

263

votos. A que não se aplica recebeu o voto contrário da Profa. Simaia e uma

264

abstenção. Foi aprovada a proposta que se aplica ao atual Plano de Aplicação.

265

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente, agradeceu o

266

comparecimento dos membros da Congregação e, às doze horas e trinta

267

minutos, deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, foi lavrada a

268

presente Ata, que após aprovada, será assinada pelo Presidente da

269

Congregação, por mim, Carolina Maués da Silva, Secretária Executiva, e

270

demais presentes, cuja folha frequência é parte integrante e inseparável desta

271

Ata.

