
 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

NÚCLEO DE ALTOS ESTUDOS AMAZÔNICOS 

  

 

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

dia vinte e três de fevereiro de dois mil e dezesseis. 2 

No vigésimo terceiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às oito 3 

horas, no Miniauditório do Núcleo, localizado na Cidade Universitária Prof. José 4 

da Silveira Netto, Campus Profissional, na cidade de Belém, capital do Estado 5 

do Pará, reuniu-se, sob a presidência do Diretor Geral do Núcleo, Durbens 6 

Martins Nascimento, a Congregação estando presentes os seguintes membros: 7 

Fábio Carlos Silva, José Batista de Oliveira Santana, Ruthane Saraiva da Silva, 8 

Saint-Clair Cordeiro da Trindade Júnior, Claudia de Barros e Azevedo Ramos, 9 

Índio Campos, Benedito Aldo Lisboa Ferreira, Fábio Braga dos Santos, Lairson 10 

Barbosa da Costa, Marcela Vecchione Gonçalves e Simaia do Socorro Sales 11 

das Mercês. Esteve presente ainda, a Secretária Executiva do Núcleo, Carolina 12 

Maués da Silva. Tiveram a ausência justificada os membros: Ana Lúcia Prado 13 

Reis dos Santos (Licença para Qualificação), Ana Paula Vidal Bastos (Licença 14 

para colaboração técnica), Armin Mathis (viagem), Francisco de Assis Costa 15 

(Tratamento de saúde), Juarez Carlos Brito Pezzuti (viagem), Nirvia Ravena 16 

(tratamento de saúde), Ponciana Freire Aguiar (Entrevista FIPAM) e Maurílio de 17 

Abreu Monteiro (cedido à UNIFESSPA). Ausência não justificada: Rosa 18 

Elizabeth Acevedo Marin, Hisakhana Pahoona Corbin e Silvio José de Lima 19 

Figueiredo. O presidente da sessão solicitou como ponto de pauta a inclusão 20 

do relatório do professor Francisco de Assis Costa para progressão de 21 

professor titular; afastamento do país dos professores Luís Eduardo Aragón 22 

Vaca e Marcela Vecchione; e em seguida o diretor sugeriu o seguinte: 1) 23 

Aprovação da ata da reunião da sexta reunião ordinária do Núcleo de Altos 24 

Estudos Amazônicos – NAEA no ano de dois mil e quinze; 2) Comunicações; 3) 25 

Criação do Instituto de Altos estudos Amazônicos (Inaea) - Formação do Grupo 26 

de Trabalho; 4) Prestação de Contas do PPGGP - 2015; 5) Prestação de 27 

Contas do PPGDSTU – 2015; 6) Prestação de Contas do PPGLS – 2015; 7) 28 

Prestação de Contas do NAEA – 2015; 8) Orçamento do NAEA para 2016; 9) 29 

Deliberação sobre o Relatório de Progressão Funcional do professor Silvio 30 

José de Lima Figueiredo; 10) Deliberação sobre a vaga de concurso público 31 

para docente; 11) Formação de banca de avaliação do relatório de progressão 32 
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funcional da professora Rosa Elizabeth Acevedo Marin; 12) Apreciação da 33 

Portaria “Ad Referendum” nº 05/2016 – NAEA/UFPA – afastamento do país do 34 

professor Armin Mathis; 13) Portaria “Ad Referendum” nº 03/2016 – 35 

NAEA/UFPA – afastamento da professora Oriana Trindade de Almeida; 14) 36 

Aprovação do projeto de extensão “O Núcleo de Altos Estudos Amazônicos 37 

(NAEA) vai à Comunidade”, de responsabilidade do Núcleo de Altos Estudos 38 

Amazônicos coordenada pela bibliotecária Ruthane Saraiva da Silva e 39 

subcoordenado pelo revisor de texto da Editora do NAEA Lairson Barbosa da 40 

Costa; 15) Portaria “Ad Referendum” do relatório do projeto “Cadeia Produtiva 41 

da Pesca Artesanal no Estado do Pará” da professora Oriana Trindade de 42 

Almeida; 16) Apreciação do projeto da professora Nírvia Ravena intitulado: 43 

“Governança de risco: capacidade institucional na ocorrência de eventos 44 

extremos em áreas amazônicas”; 17) Apreciação da prorrogação do projeto 45 

intitulado: “Fundamentos para o desenvolvimento de uma economia florestal 46 

comunitária e familiar na Amazônia” da professora Claudia de Barros e 47 

Azevedo Ramos; 18) Apreciação do Relatório de pesquisa: “Produção do 48 

espaço urbano e da habitação em cidades na Amazônia: desigualdades sociais 49 

e segregação socioespacial” da professora Simaia do Socorro Sales das 50 

Mercês. 19) Apreciação do afastamento do país do professor Juarez Pezzuti no 51 

período de oito a dezesseis de abril de dois mil e dezesseis nos Estados 52 

Unidos; 20) Apreciação do afastamento do país da professora Marcela 53 

Vecchione; 21) Formação da Banca de Avaliação de Progressão Funcional 54 

para professor titular do docente Francisco de Assis Costa; 22) O que Ocorrer. 55 

1) Aprovação da ata da reunião da sexta reunião ordinária do Núcleo de 56 

Altos Estudos Amazônicos no ano de dois mil e quinze: Aprovada por 57 

unanimidade. 2) Comunicações: o professor Fábio Carlos solicitou retificação 58 

da comunicação feita pela professora Lígia Simonian na reunião anterior sobre 59 

a coleção organizada por ele. Na verdade, o professor Fábio Carlos da Silva 60 

esclarece que os livros foram publicados, mas não lançados e que, 61 

provavelmente, serão lançados no dia quinze de abril. Na oportunidade, os 62 

presentes foram informados pelo professor Durbens Nascimento, presidente da 63 

Congregação, que foi protocolado o projeto de graduação do Núcleo de Altos 64 
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Estudos Amazônicos e que está sob análise da Pró – Reitoria de Ensino de 65 

Graduação e que o chefe da Divisão de Currículo parabenizou a equipe que 66 

elaborou o projeto, em especial aos revisores do projeto: Rosângela Moura e 67 

Lairson Costa, pela redação do projeto, mas que o projeto retornará a fim de 68 

que sejam retificados e esclarecidos alguns pontos, entre eles que seja feita a 69 

retificação da resolução. O professor informou ainda que no projeto está 70 

prevista a primeira turma para janeiro de dois mil e dezessete. Outra 71 

comunicação consiste na realização do seminário “Desastres Naturais da 72 

Mineração Pará e Minas” que acontecerá nos dias vinte e cinco e vinte e seis 73 

de fevereiro sob a coordenação do grupo de pesquisa da professora Edna 74 

Castro. Comunicou também que ocorreu a aula magna do Programa de Pós – 75 

Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido, sob o tema: 76 

“Cultura e Desenvolvimento no Brasil”, ministrada pelo professor doutor João 77 

Antonio de Paula, titular do Departamento de Ciências Econômicas e do 78 

Cedeplar, da Universidade Federal de Minas Gerais, o evento ocorreu no dia 79 

quinze de fevereiro e os professores Silvio Figueiredo e Francisco Costa 80 

contribuíram para a sua realização. O professor Durbens comunicou que 81 

recebeu do Ministério Público o Plano Estratégico de Atuação do Ministério 82 

Público no Estado do Pará em Questões Agrárias e Fundiárias (PEAF). O 83 

NAEA lançou em parceria com a editora Mamirauá o livro intitulado: 84 

“Sociodemografia da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá-85 

2001-2011” e que foi organizado por Edila Moura, Ana Claudeise Nascimento e 86 

Dávila Corrêa, Edna Alencar e Isabel Sousa. O livro está publicado no site do 87 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e no site do Núcleo de 88 

Altos Estudos Amazônicos (primeiro livro da Editora NAEA/2016). Outra 89 

comunicação foi referente à nova turma do FIPAM para o ano de dois mil 90 

dezesseis. Sobre as mudanças em relação ao serviço de limpeza na 91 

Universidade Federal do Pará e no NAEA de responsabilidade da Pró–Reitoria 92 

de Administração, o professor Durbens Nascimento comunicou que o  93 

contingenciamento de recursos na Universidade motivou a contratação de uma 94 

nova empresa, desta forma alterando a antiga metodologia de limpeza, na qual 95 

anteriormente haviam duas pessoas responsáveis exclusivamente pela limpeza 96 
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no prédio do NAEA para exercer tal serviço e que, atualmente, há uma 97 

rotatividade da equipe de limpeza nos prédios da Universidade Federal do 98 

Pará. O professor informou ainda que há reclamações no NAEA sobre a 99 

dinâmica da nova metodologia de limpeza, especialmente nos banheiros e nas 100 

salas de aula. O contrato é emergencial e findará no final do mês de março e 101 

será realizada uma avaliação se haverá renovação ou do contrato pela 102 

Universidade Federal do Pará. A direção do NAEA já comunicou a prefeitura da 103 

UFPA com relação aos problemas ocasionados por esta nova metodologia da 104 

prestação deste serviço. Além disso, o presidente da congregação acrescentou 105 

que já foram publicados os dois sites do Programa de Pós – Graduação em 106 

Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido e do Programa de Pós – 107 

Graduação em Gestão Pública e estão hospedados no site do NAEA e ainda 108 

será publicado posteriormente, o site do Laboratório de Análises Espaciais 109 

Prof. Dr. Thomas Hurthienne – LAENA. Informou também que todas as 110 

dissertações e teses do ano de dois mil e quinze já estão disponíveis para 111 

downloads no site do NAEA.  Haverá cortes de bolsas administrativas no ano 112 

de dois mil e dezesseis em virtude do contingenciamento de recursos nas 113 

Universidades. No dia quinze de março haverá a solenidade no Auditório 114 

Benedito Nunes da primeira turma de Gestão Pública. A Ruthane Saraiva 115 

informou que haverá uma mesa redonda, intitulada: “Turismo, Lazer e 116 

Desenvolvimento Sustentável”, o qual ocorrerá no dia dois de março no 117 

auditório do NAEA, evento este promovido em parceria da Editora, Biblioteca e 118 

a Coordenação de Pesquisa e Extensão do NAEA. O senhor José Santana 119 

informou que o candidato Emmanuel Tourinho realizará uma reunião no 120 

Instituto de Educação Matemática e Científica, às dezesseis horas, na data de 121 

hoje. 3) Criação do INAEA – Formação do Grupo de Trabalho: O professor 122 

Durbens explanou que para o novo Instituto serão preservados os seus 123 

programas de pós – graduação, a inclusão da Editora como uma nova 124 

subunidade administrativa, a criação da Faculdade de Gestão Pública do 125 

Desenvolvimento e a logomarca. O Grupo de Trabalho será composto pelos 126 

professores Durbens Nascimento, Armin Mathis, Fábio da Silva, Índio Campos, 127 

Adagenor Lobato e pela técnica Ana Lúcia Prado, sob a presidência do 128 
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primeiro. A comissão foi aprovada por unanimidade e com prazo de noventa 129 

dias para apresentar resultados. O professor Durbens Nascimento comunicou 130 

que, com recursos do projeto do professor Luís Eduardo Aragón, foi renovado 131 

neste ano de 2016 a licença do ArcGis do LAENA e manifestou seus 132 

agradecimentos. 4) Prestação de Contas do PPGGP – 2015: A professora 133 

Simaia do Socorro explanou sobre a planilha de Prestação de Contas, havia 134 

previsão de aplicação de recursos em algumas rubricas que a coordenação 135 

optou por não o fazer, tais como: reprografia e pagamento de membro de 136 

banca de dissertação e qualificação. Estes recursos estão disponíveis, por isso 137 

constam como saldo a remanejar. A proposta da docente para Reunião do 138 

Colegiado do PPGGP será remanejar este recurso para o NAEA para efetuar 139 

ressarcimento de diárias e passagens aos professores que ministraram aulas 140 

em Breves com recursos próprios. A Pró–Reitoria de Pesquisa e Pós-141 

Graduação ainda não efetuou o ressarcimento dos valores gastos pelos  142 

referidos docentes até a presente data. O professor Durbens Nascimento 143 

esclareceu que há um padrão nas quatro turmas do Mestrado Profissional de 144 

Gestão Pública: convênio da UFRA e com a prefeitura de Breves ou via 145 

orçamento da UFPA para o pagamento dos docentes da UFPA, este 146 

pagamento é feito via PROAD (Diretoria Financeira), os pedidos são feitos pela 147 

coordenação, assinado pelo diretor do NAEA para pagamento e o valor é 148 

depositado no contracheque dos professores. Este paradigma, possivelmente, 149 

será alterado para a Turma de 2016 que entrou em dezembro de 2015. Este 150 

novo modelo será por meio da contratação da Fundação de Amparo e 151 

Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP, a qual realizará os pagamentos de 152 

bolsas para os professores, além do pagamento de pessoa física, compra de 153 

equipamentos e material permanente e de consumo. Esta novo modelo visa 154 

reduzir a burocracia, ajudar os professores na questão do limite que eles têm 155 

em contracheque anual, este limite é de cento e vinte horas anuais, incentivar 156 

financiando projetos de pesquisa e contribuir com os indicadores acadêmicos 157 

da CAPES e aumentar o overhead do NAEA com relação a estes cursos. Tal 158 

modelo permitirá ao NAEA passar a receber mais recursos para investir tanto 159 

no NAEA quanto na modernização do próprio programa de pós-graduação. O 160 
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técnico-administrativo Aldo Lisboa questionou como está os limites de recursos 161 

administrados pela FADESP. O professor Durbens Nascimento, presidente da 162 

sessão, informou que isso será decidido em reunião com a FADESP para 163 

saber solucionar possível impedimento. Há uma resolução para ser aprovada 164 

no Conselho Superior sobre essa questão. O professor Fábio Carlos da Silva 165 

questionou se a UFPA vai contratar a FADESP. A professora Simaia Mercês, 166 

por seu turno, informou que alguns projetos que estão em andamento, como é 167 

o caso de Breves e da UFRA já estão sendo realizados pela FADESP. 168 

Aprovada por unanimidade a apresentação de prestação de contas do PPGGP 169 

– 2015. 5) Prestação de Contas do PPGDSTU – 2015: O professor Durbens 170 

Nascimento informou que o professor Silvio  Figueiredo esclarecerá a planilha 171 

na próxima reunião. A professora Cláudia de Barros sugeriu que todo o 172 

professor externo participante de alguma banca dos programas de pós – 173 

graduação do NAEA, na oportunidade também ministrasse uma palestra para 174 

os alunos deste Núcleo. Ela também solicitou que evitasse a vinda desses 175 

professores para a Qualificação e que se investisse em videoconferência. O 176 

professor Fábio Carlos da Silva solicitou que o professor Silvio Figueiredo 177 

informe na próxima reunião sobre o pagamento de professores externos que 178 

constam na planilha como participantes de banca de qualificação de doutorado. 179 

O professor Saint-Clair Cordeiro da Trindade Junior informou que dois 180 

professores relacionados na prestação de contas como membros de banca de 181 

qualificação de doutorado compuseram, na verdade, uma banca de defesa de 182 

doutorado de dois alunos orientandos do docente. Após apresentação da 183 

prestação de contas, aprovou – se por unanimidade, a apresentação de Contas 184 

do PPGDSTU – 2015 com posterior detalhamento da referida planilha do 185 

professor Silvio Figueiredo. 6) Prestação de Contas do PPGLS – 2015: O 186 

professor Durbens Nascimento esclareceu que o Programa de Pós-Graduação 187 

Lato Sensu somente recebe recurso das inscrições e de matrícula de alunos. 188 

Além disso, informou que o professor Silvio Figueiredo utilizou recurso do seu 189 

projeto de pesquisa para algumas despesas do FIPAM 2015 e será solicitado 190 

ao referido docente detalhamento das pessoas com passagens que foram 191 

utilizadas com recursos advindos do FIPAM 2015. O técnico – administrativo 192 
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Aldo Lisboa sugeriu que uma parte deste recurso também seja destinada a 193 

compra de material permanente para a secretaria do referido programa. A 194 

professora Marcela Vecchione questionou como saber se há recurso para 195 

viagem de campo com os alunos e como saber os procedimentos para levar os 196 

alunos a campo. O professor Durbens Nascimento informou que no caso do 197 

PPGDSTU tem um marco legal da CAPES e da PROPESP. No caso do 198 

PPGLS, o recurso é gerido pelo coordenador do programa. No caso do NAEA 199 

são recursos do PROAP/FADESP e tem normas próprias de utilização desses 200 

recursos e atende-se de acordo com as solicitações, contudo este recurso é 201 

ínfimo para o núcleo. O critério utilizado para o uso desse recurso é se um 202 

docente já utilizou o recurso no ano, não será possível a utilização novamente, 203 

pois poderá haver solicitação de outro docente, que não utilizou o recurso 204 

anteriormente. Apresentação da Prestação de Contas do PPGLS – 2015 205 

aprovada por unanimidade. 7) Prestação de Contas do NAEA – 2015: O 206 

professor Durbens Nascimento explicou os gastos do NAEA com custeio e 207 

capital. Informou também que com a transformação do Núcleo em Instituto vai 208 

haver um aumento no orçamento do NAEA, em função do número de 209 

estudantes na graduação, o qual é um dos indicadores para a distribuição de 210 

recurso na UFPA. O Lairson Costa questionou sobre o restaurante não ficar 211 

sobre a administração do NAEA e o professor Durbens Nascimento respondeu 212 

que o Tribunal de Contas solicitou à UFPA providências quanto a concessões 213 

privadas desses estabelecimentos públicos e que a administração pública não 214 

oderia explorar privativamente estes espaços. O professor Durbens 215 

Nascimento informou que o restaurante foi construído com recursos do NAEA e 216 

como a PROAD reformou o prédio, não havia mais como devolver o prédio 217 

para o NAEA como uma política da atual gestão do professor Carlos de 218 

Almeida Maneschy. A professora Cláudia Azevedo sugeriu que fosse solicitado 219 

o prédio para o NAEA. O professor Durbens explanou sobre o porquê do não 220 

funcionamento deste restaurante, principalmente em decorrência de questões 221 

jurídicas. O servidor Aldo Lisboa sugeriu que seja solicitado o prédio para 222 

implementação do novo Instituto do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, 223 

salas de aulas, salas administrativas, auditório etc. A sugestão foi aprovada por 224 
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unanimidade. O professor Durbens informou que em dois mil e dezesseis será 225 

inaugurada a nova lanchonete do NAEA. O professor Durbens Nascimento 226 

explanou sobre a prestação de contas da livraria. 8) Orçamento do NAEA 227 

para 2016: O professor Durbens Nascimento informou que o valor estipulado 228 

será contingenciado. Informou também que foi cortado o número de bolsistas 229 

pagos com os recursos do núcleo e ampliou-se o número de bolsistas da 230 

PROAD. A professora Cláudia Azevedo explanou sobre a importância dos 231 

pesquisadores colaborarem com a infraestrutura administrativa do NAEA. O 232 

professor Durbens Nascimento sugeriu colocar este ponto na pauta da próxima 233 

reunião da congregação que ocorrerá em março. O servidor Aldo Lisboa frisou 234 

a importância dos pesquisadores que utilizam o espaço e equipamentos do 235 

núcleo para realizarem contribuições destes equipamentos para o NAEA.  9) 236 

Deliberação sobre o Relatório de Progressão Funcional do prof. Dr. Silvio 237 

José de Lima Figueiredo: O professor Durbens Nascimento realizou a leitura 238 

do parecer favorável à progressão funcional do docente da Comissão. Parecer 239 

aprovado por unanimidade. 10) Deliberação sobre a vaga de concurso 240 

público para docente: O professor Durbens informou que não houve 241 

candidatos inscritos e as opções para preencher a vaga são: um, reeditar o 242 

concurso nas mesmas bases; dois, reeditar o concurso modificando o perfil e 243 

os pontos; três, não reeditar o concurso e realizar uma permuta. O professor 244 

Armin Mathis sugeriu anteriormente abrir um processo de carta convite pública 245 

no site do NAEA e para as outras universidades públicas federais, com 246 

requisitos pré-estabelecidos, solicitando ao candidato que encaminhe uma 247 

carta com os dados e endereço do currículo lattes, formaria uma comissão na 248 

congregação e  esta emitiria uma avaliação acerca da vaga. Em troca o NAEA 249 

encaminha o código de vaga para a instituição de ensino superior pública. O 250 

professor Fábio Carlos sugeriu o nome do professor Erasmo do ICSA para 251 

realizar a permuta. A professora Simaia Mercês informou que o colegiado de 252 

Gestão Pública ficou com a incumbência de definir os requisitos do candidato. 253 

E o professor Durbens Nascimento informou que a decisão é da Congregação. 254 

Após debate, definiu–se pela abertura de processo de permuta da vaga de 255 

concurso, proposta aprovada por unanimidade. O colegiado de Gestão Pública 256 
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estabelecerá o perfil dessa permuta e elaborará um edital para tornar pública a 257 

permuta. 11) Formação de banca de avaliação do relatório de progressão 258 

funcional da professora Dr. Rosa Elizabeth Acevedo Marin: Formou – se a 259 

seguinte comissão para avaliação da progressão funcional da docente: 260 

professor Luís Eduardo Aragón Vaca – presidente, Saint – Clair Cordeiro da 261 

Trindade Junior e Fábio Carlos da Silva membros. Aprovada por unanimidade. 262 

12) Apreciação da Portaria “Ad Referendum” nº 05/2016 – NAEA/UFPA – 263 

afastamento do país do professor Armin Mathis: Após leitura da Portaria, o 264 

documento foi aprovado por unanimidade. 13) Portaria “Ad Referendum” nº 265 

03/2016 – NAEA/UFPA – afastamento da professora Oriana Trindade de 266 

Almeida: Após leitura da Portaria, o documento foi aprovado por unanimidade. 267 

14) Aprovação do projeto de extensão “O Núcleo de Altos Estudos 268 

Amazônicos (NAEA) vai à Comunidade”, de responsabilidade do Núcleo 269 

de Altos Estudos Amazônicos coordenada pela bibliotecária Ruthane 270 

Saraiva da Silva e subcoordenado pelo revisor de texto da Editora do 271 

NAEA Lairson Barbosa da Costa: A diretora da biblioteca Ruthane Silva 272 

explanou sobre o projeto iniciou ano passado “NAEA vai à comunidade” um 273 

mês de palestras, mesas – redondas, que tem como um dos objetivos divulgar 274 

a produção científica do NAEA, divulgar o acervo bibliográfico do NAEA. Este 275 

ano foi submetido ao Edital da Pró–Reitoria de Extensão. O servidor  Lairson 276 

Costa informou que ano passado, a temática abordada foi sobre a água e 277 

foram divulgados livros da professora Nirvea Ravena e do professor Luis 278 

Eduardo Aragón. Este ano a temática é sobre o turismo destacando as 279 

publicações do professor Silvio Figueiredo e Mirleide Chaar. O professor 280 

Durbens Nascimento parabenizou a iniciativa destes técnicos. Ano passado os 281 

servidores trouxeram alunos da escola pública ao NAEA para realização destes 282 

eventos. O projeto foi aprovado por unanimidade pela Congregação. O 283 

professor Durbens Nascimento informou que vai criar, em conjunto com a 284 

senhora Ana Prado, a “webnaea” que vai transmitir online no youtube os 285 

eventos ocorridos na NAEA e para isso, este ano será adquirida a câmera 286 

filmadora para ser instalada no auditório. 15) Portaria “Ad Referendum” do 287 

relatório do projeto “Cadeia Produtiva da Pesca Artesanal no Estado do 288 
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Pará” da professora Dr. Oriana Trindade de Almeida: O projeto foi aprovado 289 

por unanimidade. 16) Apreciação do projeto da professora Nírvia Ravena 290 

intitulado: “Governança de risco: capacidade institucional na ocorrência 291 

de eventos extremos em áreas amazônicas”: O projeto foi aprovado por 292 

unanimidade, pois é um projeto aprovado pelo CNPQ e não necessita de carga 293 

horária. 17) Apreciação da prorrogação do projeto intitulado: 294 

“Fundamentos para o desenvolvimento de uma economia florestal 295 

comunitária e familiar na Amazônia” da professora Dr.ª Claudia de Barros 296 

e Azevedo Ramos: O professor Durbens proferiu a leitura do requerimento de 297 

prorrogação do projeto, o qual, posteriormente, foi aprovado por unanimidade. 298 

18) Apreciação do Relatório de pesquisa: “Produção do espaço urbano e 299 

da habitação em cidades na Amazônia: desigualdades sociais e 300 

segregação socioespacial” da professora Simaia do Socorro Sales das 301 

Mercês: A professora Simaia Mercês explanou acerca do projeto e informou 302 

que o mesmo não exigia alocação de carga horária. Aprovado por 303 

unanimidade. 19) Apreciação do afastamento do país do professor Juarez 304 

Pezzuti no período de oito a dezesseis de abril de dois mil e dezesseis 305 

nos Estados Unidos: Após leitura do requerimento, o documento foi aprovado 306 

por unanimidade. 20) Apreciação do afastamento do país da professora 307 

Dr.ª Marcela Vecchione: A professora Marcela Vecchione explanou sobre o 308 

evento: Encontro Anual da International Studies Association, o qual vai ocorrer 309 

em Atlanta e a docente vai haver apresentação de trabalhos. O requerimento 310 

foi aprovado por unanimidade. 21) Formação da Banca de Avaliação de 311 

Progressão Funcional para professor titular do docente Francisco de 312 

Assis Costa: A banca foi aprovada por unanimidade e ficou instituída pelos 313 

seguintes docentes: Saint-Clair Cordeiro de Trindade Jr. – presidente, Índio 314 

Campos e Ligia Terezinha Lopes Simonian. 22) O que Ocorrer: O senhor 315 

Fábio Braga informou sobre as visitas dos candidatos a Reitor ao NAEA e o 316 

professor Durbens Nascimento informou sobre a importância da participação 317 

de toda a comunidade acadêmica do NAEA. Em seguida, o Fábio Braga 318 

informou que foram eleitos os novos membros suplentes dos técnicos, os 319 

servidores: Marcelo Santos e Lairson Costa. O servidor Fábio Braga 320 
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questionou se estão previstos servidores para trabalhar na graduação e o 321 

professor Durbens respondeu que há previsão no projeto. Nada mais havendo 322 

a tratar, o Professor Durbens Nascimento agradeceu a presença de todos, deu 323 

por encerrada a reunião às onze horas e trinta minutas, da qual eu, Carolina 324 

Maués da Silva, Secretária Executiva, lavrei a presente ata. 325 


