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Ata da 289a Reunião do Conselho Deliberativo do Ceam, realizada no dia vinte e seis de
agosto de dois mil e dezesseis, com início às quatorze horas e trinta minutos, no auditório do
Ceam. Membros presentes: diretor do Ceam, coordenadores dos Núcleos Temáticos,
Programas de Pós-Graduação e representantes constantes na lista de presença anexa, presidida
pelo professor Gustavo Macedo de Mello Baptista, diretor do Ceam. 1) Informe: 1.1)
Parceria Neaz e Embaixada da Suíça: o diretor do Ceam iniciou a reunião informando que
compareceu, junto com o professor Manoel Pereira de Andrade, coordenador do Neaz, a uma
reunião na Embaixada da Suíça para tratar de possíveis parcerias sobre estudos amazônicos.
2) Deliberações: 2.1) Aprovação: a Ata da 288a reunião do CD-Ceam foi aprovada com
correções. 2.2) Homologação do resultado da eleição ao cargo de diretor(a) do Ceam 2016-2018: cópias da ata do resultado da eleição, realizada no dia dezenove de agosto deste
ano, foram distribuídas aos presentes. A secretária da Comissão Eleitoral realizou a leitura da
ata e ressaltou que durante o período de votação não foi verificada nenhuma ocorrência. Às
dezessete horas a presidente da Comissão Eleitoral declarou os trabalhos de eleição
encerrados, verificando que compareceram trinta e seis votantes, havendo duas ausências.
Como resultado da apuração, a professora Maria Lúcia Pinto Leal foi eleita diretora do Ceam
por vinte e sete votos. O outro candidato, professor Ricardo Caldas, teve nove votos
favoráveis. O resultado da eleição foi homologado com unanimidade pelo Conselho. A
diretora eleita, professora Maria Lúcia, agradeceu todo o apoio recebido e informou que a
partir do dia primeiro de setembro assumirá a direção do Ceam e que, imediatamente,
convocará uma reunião para discutir a destinação dos recursos do PDI. 2.3) Adesão ao
serviço voluntário: o Conselho aprovou o parecer favorável do professor Wanderson do
Nascimento, coordenador do Nedig, à adesão ao serviço voluntário do professor Fernando
Edmundo Chermont Vidal junto ao Neomni. A adesão ao serviço voluntário do professor
Cássio Murilo Alves junto ao Nesprom foi aprovada conforme parecer favorável do professor
Rodolfo Paes Nunes Lopes, coordenador do NEC. A adesão ao serviço voluntário do
professor Marcelo Borba Berdet junto ao Nevis também foi aprovada pelo Conselho
conforme parecer favorável do professor Manoel Andrade, coordenador do Neaz. 2.4)
Projetos de extensão: o Conselho aprovou os pareceres favoráveis da professora Andrea
Mathes, coordenadora de extensão do Ceam, aos projetos: a) “Seminário Vivenciando o
Itinerário da Pesquisa: Reflexões sobre a Formação Continuada de Professores e Resultados
de Aprendizagem”; b) “Oficinas de Encanto”, ambos propostos pelo Neal/Cform. 2.5)
Núcleos Temáticos: a mudança da coordenação do Núcleo de Estudos de Linguagem e
Sociedade (Nelis) foi aprovada conforme parecer favorável da professora Inês Maria de
Almeida, coordenadora do Neal. A nova coordenação será composta pela professora Viviane
de Melo Resende, como coordenadora, e pela professora Viviane Vieria, como vicecoordenadora. 3) Assuntos gerais: o professor Gustavo Baptista agradeceu o apoio recebido
nos dois anos de sua gestão na direção do Ceam. A diretora eleita lembrou que a prestação de
contas da gestão passada deve ser apresentada ao Conselho. O professor Gustavo informou
que o servidor José do Egito está ajudando na conclusão da prestação de contas da sua gestão
e que, conforme foi realizado pelo seu antecessor, ele apresentará na primeira reunião do
Conselho Deliberativo do Ceam a ser presidida pela nova diretora. Nada mais havendo a
tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas. Esta ata foi lavrada por mim, Monica Costa
Pimentel Zampieri,_____________________, que atuei como secretária na Plenária.

