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

dia primeiro de setembro de dois mil e dezesseis. 2 

Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às dez 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: Armin Mathis, Benedito 8 

Aldo Lisboa Ferreira, Carmen Dilcely da Silva dos Santos, Fábio Carlos da 9 

Silva, Indio Campos, José Batista de Oliveira Santana, Mirleide Chaar Bahia, 10 

Ponciana Freire de Aguiar, Ruthane Saraiva da Silva, Benison Oliveira, Raul 11 

Vitor O. Paes e Simaia do Socorro Sales das Mercês. Esteve presente ainda, a 12 

Secretária Executiva do Núcleo, Carolina Maués da Silva. Tiveram as 13 

ausências justificadas os membros: Adagenor Lobato Ribeiro (Banca de 14 

Dissertação), Ana Paula Vidal Bastos (Licença para colaboração técnica), 15 

Claudia de Barros e Azevedo Ramos (Participação em evento representando o 16 

NAEA), Ligia Terezinha Lopes Simonian (Banca de Dissertação), Juarez Carlos 17 

Brito Pezzuti (Participação em evento), Fábio Braga dos Santos (Doença em 18 

pessoa da família) e Oriana de Almeida Trindade (Licença para cursar Pós-19 

Doutorado). Não tiveram as ausências justificadas os membros: Ana Lúcia 20 

Prado Reis dos Santos, Francisco de Assis Costa, Hisakhana Pahoona Corbin, 21 

Josep Pont Vidal, Saint-Clair Cordeiro da Trindade Júnior, Silvio José de Lima 22 

Figueiredo, Marcela Vecchione Gonçalves, Rosa Elizabeth Acevedo Marin, 23 

Nírvia Ravena e Luís Eduardo Aragón Vaca. 1) Leitura e aprovação das Atas 24 

anteriores (5ª Reunião Ordinária e 5ª Reunião Extraordinária); 2) 25 

Comunicações; 3) Leitura e aprovação do parecer referente à Progressão 26 

Funcional da Profa. Dra. Ligia Terezinha Lopes Simonian; 4) Portaria 27 

40/2016 – NAEA/UFPA Ad Referendum, referente à Banca de Avaliação de 28 

Desempenho da Professora Simaia do S. Sales das Mercês; 5) Leitura e 29 

aprovação do parecer referente à Progressão Funcional da Profa. Dra. 30 

Simaia do S. Sales das Mercês; 6) Formação de Banca de Progressão 31 

Funcional da Profª. Dra. Ponciana Freire Aguiar; 7) Deliberação sobre o 32 
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Projeto de Pesquisa do prof. Dr. Fábio Carlos da Silva: "Formação 33 

Socioeconômico, Gestão Pública e Fortalecimento Institucional das 34 

Regiões de Integração do Estado do Pará"; 8) Deliberação sobre o 35 

relatório de pesquisa do projeto intitulado: “Territórios e Recursos de 36 

Povos e Comunidades Tradicionais em Colisão com Obras de 37 

Infraestrutura e Estratégias Empresariais na Amazônia” – Profª. Dra. Rosa 38 

Elizabeth Acevedo Marin; 9) Deliberação sobre o Projeto: “Estratégias das 39 

corporações e territórios de comunidades tradicionais em Barcarena” – 40 

Profª Dra. Rosa Elizabeth Acevedo Marin; 10) Deliberação sobre a 41 

permanência de aulas no turno noturno; 11) SISPLAD/PIT; 12) Cessão do 42 

técnico administrativo José Batista de Oliveira Santana à EBSERH; 13) O 43 

plano de Aplicação e contratação da FADESP para os recursos das 44 

turmas do PPGGP de 2015; 14) O que ocorrer. 1) Leitura e aprovação das 45 

Atas anteriores (5ª Ordinária e 5ª Extraordinária): Após leitura dos 46 

documentos, estes foram aprovados por unanimidade. 2) Comunicações: O 47 

professor Durbens informou que ocorrerá um evento no dia dezenove de 48 

setembro de dois mil e dezesseis com o apoio do NAEA intitulado “Seminário 49 

Desenvolvimento Territorial e Agricultura Familiar: Cenário Nacional e da 50 

Região Amazônica”. O docente informou a participação do Núcleo no evento 51 

“Seminário de I Atividade de Inteligência e Defesa da Amazônia”, o qual 52 

ocorreu no dia vinte e seis de agosto de dois mil e dezesseis. A professora 53 

Mirleide Chaar informou que ocorrerá o evento “Congresso Brasileiro de 54 

Estudos do Lazer – II CBEL” de 14 a 16.09.16 com docentes do NAEA. O 55 

técnico administrativo José Santana informou que compartilhou o projeto SOS 56 

da Coleta Seletiva e solicitou um espaço para o evento; o professor Durbens 57 

pediu para que fosse encaminhado e-mail para divulgação e apoio do NAEA. 3) 58 

Leitura e aprovação do parecer referente à Progressão Funcional da Profª. 59 

Dra. Ligia Terezinha Lopes Simonian: O professor Indio proferiu a leitura do 60 

parecer favorável à progressão da docente referente à primeira fase de 61 

avaliação para professora titular. A banca é formada pelos docentes: Indio 62 

Campos, Armin Mathis e Francisco de Assis da Costa, sendo o primeiro na 63 

qualidade de presidente. Aprovada por unanimidade. 4) Portaria 40/2016 – 64 



 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

NÚCLEO DE ALTOS ESTUDOS AMAZÔNICOS 

  

 

NAEA/UFPA - Ad Referendum, referente à Banca de Avaliação de 65 

Desempenho da Professora Simaia do S. Sales das Mercês: Após leitura do 66 

documento e explanação do presidente  referente à alteração da Resolução  67 

4.644/2015, a qual informa sobre os requesitos para ser membros da Banca da 68 

docente, o “Ad Referendum” foi aprovado por unanimidade. 5) Leitura e 69 

aprovação do parecer referente à Progressão Funcional da Profª. Dra. 70 

Simaia do S. Sales das Mercês: O professor Armin Mathis proferiu a leitura do 71 

parecer favorável à progressão da docente. A banca é formada pelos 72 

professores doutores: Armin Mathis, Ligia Terezinha Lopes Simonian, Fábio 73 

Carlos da Silva e Saint-Clair Cordeiro da Trindade Jr. (suplente), sendo o 74 

primeiro na qualidade de presidente. A Congregação aprovou por unanimidade 75 

o documento. 6) Formação de Banca de Progressão Funcional da Profª. 76 

Dra. Ponciana Freire Aguiar: Instituiu-se a seguinte Banca de Avaliação: 77 

Armin Mathis, Indio Campos, Fábio Carlos, Francisco de Assis Costa 78 

(suplente), sendo o primeiro na qualidade de presidente. Banca aprovada por 79 

unanimidade. 7) Deliberação sobre o Projeto de Pesquisa do prof. Dr. 80 

Fábio Carlos da Silva: "Formação Socioeconômico, Gestão Pública e 81 

Fortalecimento Institucional das Regiões de Integração do Estado do 82 

Pará": O professor Armin Mathis proferiu a leitura do parecer favorável do 83 

Projeto com carga horária de até vinte horas e com prazo de vinte e quatro 84 

meses. Aprovado por unanimidade na Congregação. 8) Deliberação sobre o 85 

relatório de pesquisa do projeto intitulado: “Territórios e Recursos de 86 

Povos e Comunidades Tradicionais em Colisão com Obras de 87 

Infraestrutura e Estratégias Empresariais na Amazônia” – Profª. Dra. Rosa 88 

Elizabeth Acevedo Marin: O professor Armin Mathis proferiu a leitura do 89 

parecer favorável do relatório do projeto apresentado pela docente. Aprovado 90 

por unanimidade na Congregação. 9) Deliberação sobre o Projeto: 91 

“Estratégias das corporações e territórios de comunidades tradicionais 92 

em Barcarena” – Profª Dra. Rosa Elizabeth Acevedo Marin: O professor 93 

Armin Mathis proferiu a leitura do parecer favorável do Projeto com carga 94 

horária de até vinte horas e com prazo de vinte e quatro meses. Aprovado por 95 

unanimidade na Congregação. 10) Deliberação sobre a permanência de 96 
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aulas no turno noturno: O professor Durbens fez um breve histórico do 97 

contingenciamento de recurso na UFPA e informou que há uma crise 98 

orçamentária para pagamento de limpeza e segurança na universidade, por 99 

isso provocou um debate entre os discentes do programa de mestrado em 100 

gestão pública, coordenadores dos programas e servidores técnico-101 

administrativos do NAEA. Informou que há um funcionário para fechar o prédio, 102 

mas que não há outros serviços administrativos funcionando neste período. O 103 

professor Durbens Martins explanou sobre a reunião com os coordenadores 104 

dos programas em que foram apontadas algumas soluções para o 105 

funcionamento do NAEA na parte noturna. Uma alternativa é disponibilizar 106 

outro funcionário para fechar o prédio; a segunda alternativa é colocar as 107 

turmas de funcionamento noturno em um bloco de sala de aulas ou eliminar 108 

aula à noite no Núcleo, definitivamente. Na reunião que ocorreu com os 109 

técnicos administrativos, debateu-se a questão de um funcionário exclusivo 110 

para fechar o prédio e definiu-se que, caso seja votado pela maioria da 111 

Congregação a permanência do horário, que haja uma redefinição na estrutura 112 

de funcionamento do NAEA. A professora Mirleide informou que no período da 113 

noite há um ambiente inseguro, mas que inviabilizar cursos no horário noturno 114 

não é correto, então sugeriu o deslocamento das aulas para bloco de salas de 115 

aulas externas ao NAEA. O professor Fábio Carlos concordou com a 116 

professora Mirleide e sugeriu repensar o próximo edital de gestão pública para 117 

fazer no horário vespertino. O discente Raul Vitor explanou sobre servidores 118 

que trabalham no horário matutino e vespertino e que não estão liberados, a 119 

priori, para realização do mestrado, o que inviabilizaria outro turno diferente do 120 

vigente. O discente Bennison Oliveira falou sobre a insegurança no Núcleo e o 121 

transporte precário no horário noturno, além dos problemas técnicos que 122 

surgem no decorrer das aulas e não há nenhum servidor para solucionar os 123 

problemas no respectivo período destas aulas, além do funcionamento da 124 

secretaria restrito para os horários matutinos e vespertinos. Ele questionou 125 

acerca do bloco para os quais poderiam ser transferidas as respectivas aulas 126 

(preferencialmente no bloco profissional da universidade) e sugeriu o CAPACIT 127 

como alternativa. O professor Durbens esclareceu que não haverá mudança de 128 
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turno para as turmas que já estão em andamento. O técnico administrativo 129 

Benedito Aldo Lisboa falou que não há a função de porteiro no NAEA e não há 130 

uma estrutura para abertura do NAEA neste período atualmente. Discorreu 131 

sobre o ensino no período noturno, o qual fica prejudicado pela qualidade dos 132 

alunos que trabalham oito horas diárias e que no período noturno frequentam 133 

as aulas dos programas de mestrado. Ele expôs a importância do próximo 134 

Edital de mestrado no horário vespertino. A professora Simaia explanou sobre 135 

a importância do debate com os discentes e ressaltou que no CAPACIT já 136 

houve reclamações em aulas anteriores e que já ocorreu quatro retificações no 137 

Edital da seleção de mestrado profissional em gestão pública para a turma de 138 

dois mil e dezesseis. O técnico administrativo Benedito Aldo informou que os 139 

servidores no município e no estado perfazem as trinta horas semanais de 140 

trabalho. É necessário verificar o perfil destes candidatos. O discente Raul 141 

falou da necessidade da discussão com o corpo discente e a necessidade de 142 

se repensar o horário do discente em editais futuros do mestrado em gestão 143 

pública. O técnico administrativo Benedito Aldo falou também da importância 144 

do programa demonstrar aos gestores ou demais organizações a liberação do 145 

discente para cursar o mestrado profissional, seja em período integral ou 146 

parcial. A técnica administrativa Ruthane Saraiva discorreu sobre importância 147 

da liberação de carga horária explícita no edital. O professor Durbens Martins 148 

informou que não há obrigatoriedade na legislação de ofertar curso de pós-149 

graduação em um determinado turno. A docente Simaia das Mercês informou 150 

sobre o financiamento do curso, o qual ocorre em algumas turmas; nestas são 151 

exigidas no Edital que o aluno apresente um Termo de Compromisso, o qual o 152 

libera para aula de mestrado (seja em tempo parcial ou integral). Deliberou-se 153 

que as turmas vigentes serão transferidas para outra localidade, mantendo o 154 

horário, aprovado por unanimidade na congregação. Após o debate, por 155 

sugestão do professor Fábio Carlos, antes de ser formada uma nova turma no 156 

horário noturno, é necessário que o coordenador da subunidade dialogue com 157 

a direção do NAEA sobre o possível local para as aulas desta turma. Aprovou-158 

se por unanimidade na congregação que NAEA não abrirá à noite. 11) 159 

SISPLAD/PIT: O professor Armin Mathis explanou sobre as inconsistências no 160 
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SISPLAD, sendo a primeira que professor Francisco Costa precisa apresentar 161 

a carga horária de projeto e não tem carga horária de sala de aula completar, 162 

conforme legislação. O professor Indio Campos precisa apresentar o restante 163 

de carga horária de sala de aula. O professor Adagenor Lobato ainda não 164 

possui a carga horária completa de quarenta horas. Informou também que o 165 

NAEA disponibilizará estes colegas para outros centros para ministrar aulas em 166 

outras unidades na UFPA. 12) Cessão do servidor José Batista de Oliveira 167 

Santana à EBSERH: O presidente explanou que o servidor recebeu um 168 

convite para receber uma função no Hospital Barros Barreto. Ele continuará 169 

como servidor do NAEA, mas será cedido. Informou ainda que o NAEA 170 

receberá mais um servidor, provavelmente neste ano. O servidor José Santana 171 

explanou sobre a sua nova função no Hospital e foi aprovada por unanimidade 172 

nesta congregação. 13) O plano de contratação da FADESP para a turma de 173 

gestão pública: O presidente explanou sobre o plano de aplicação dos 174 

recursos do mestrado em gestão pública. Após leitura do plano de aplicação, 175 

foi aprovada por unanimidade a contratação da FADESP. 14) O que ocorrer: 176 

O presidente expôs a proposta de os banheiros feminino e masculino do 177 

segundo andar serem destinados aos servidores do NAEA. Existe na 178 

universidade esta exclusividade para servidores. O servidor Benedito Aldo falou 179 

sobre o fluxo grande de pessoas no NAEA, principalmente em eventos, e falou 180 

que há poucos banheiros para os usuários e tem que se repensar em 181 

banheiros exclusivos construídos posteriormente. O técnico Santana fez alusão 182 

à questão da educação e aos avisos educacionais, os quais foram arrancados 183 

destes locais. O discente Bennison falou que não é possível fechar o banheiro, 184 

pois não há muitos banheiros e o fluxo de pessoas vai aumentar com a 185 

graduação. Após debate, deliberou-se que, a longo prazo, deverão ser 186 

construídos novos banheiros no NAEA. A técnica Ruthane Saraiva sugeriu que 187 

um box seja fechado, a curto prazo, no banheiro feminino, para uso exclusivo 188 

das servidoras do NAEA. O professor Durbens informou que fez uma seleção 189 

de bolsista para trabalhar com geoprocessamento. Ele conseguiu uma bolsa da 190 

PROAD, mas houve um problema com o referido estagiário no LAENA, devido 191 

à dificuldade de este se enquadrar às regras deste setor e do NAEA, o que 192 
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provocou tensão com os técnicos Marcelo Lavareda e Fábio Braga, 193 

ocasionando o seu desligamento. O professor Durbens é objeto de uma 194 

reclamação na Ouvidoria, feita pelo referido bolsista, e este também fez uma 195 

queixa contra o servidor Marcelo Santos (servidor do NAEA) na Delegacia do 196 

Guamá.  Ele entrou com um processo administrativo na CPPAD contra o 197 

professor Durbens Nascimento e o docente está investigando se este bolsista 198 

cobrou por serviços que ele fazia no NAEA para os usuários do núcleo. O 199 

professor Durbens informou que este aluno continua frequentando o NAEA. O 200 

discente Bennison informou que estava no local quando ocorreu a discussão 201 

entre o Fábio Braga (servidor do NAEA) e o André Sombra (ex-bolsista do 202 

LAENA); ele informou que e o bolsista, de fato, desrespeitou o servidor. O 203 

servidor Fábio Braga foi abordado pelo aluno no corredor e foi desrespeitado 204 

mais uma vez, recentemente, pelo discente, chamando-o de “otário”. O 205 

professor Durbens solicitou inclusão do ponto de pauta “O plano de Aplicação e 206 

contratação da FADESP para os recursos das turmas do PPGGP de 2015”. 207 

Após discussão, foi aprovado por unanimidade. Encerramento: Nada mais 208 

havendo a tratar, o senhor Presidente agradeceu o comparecimento dos 209 

membros da Congregação e, às doze horas, deu por encerrada a sessão, da 210 

qual, para constar, foi lavrada a presente Ata, que, após aprovada, será 211 

assinada pelo Presidente da Congregação, por mim, Carolina Maués da Silva, 212 

Secretária Executiva, e demais presentes, cuja folha de frequência é parte 213 

integrante e inseparável desta Ata. 214 


