
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Ceam 2019 - Atualização

8h30      -    313º CD/Ceam

10h        -    Apresentação Planejamento Estratégico

10h30    -   Trabalhos de grupos por Eixos Estratégicos

12h        -   Intervalo

14h30    -   Trabalhos de grupos por Eixos Estratégicos

16h        -   Apresentação dos trabalhos dos grupos

17h        -   Encerramento
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1 - Apresentação PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Atualização 2019

Em 2016/2018 assumimos a direção do Centro de Estudos 
Avançados Mul�disciplinares (Ceam) da Universidade de Brasília 
(UnB) com 77% dos votos, com recondução para um segundo 
mandato (2019 -2022). 

Durante a Gestão ressaltamos as seguintes realizações:

· Atualização e aprovação, pelo Consuni, do Regimento Interno do 
Ceam e elaboração e aprovação pelo CD-Ceam da sua Polí�ca 
Ins�tucional, seguindo pressupostos pedagógicos que rompem com 
a perspec�va disciplinar, razão de ser do Centro, desde a sua criação 
em 1986.

· Cumprimento dos obje�vos administra�vo-financeiros propostos, 
como a reorganização do setor de recursos humanos; a dotação de 
melhor infraestrutura para funcionamento das a�vidades 
acadêmicas para adequação das novas demandas por espaço, 
acessibilidade e segurança; a ampliação do orçamento para dar 
sustentabilidade ao planejamento estratégico, ferramenta para 
enfrentar os desafios impostos, por meio de parcerias com órgãos 
de fomento à pesquisa, com a Cooperação internacional, com 
setores do Poder Público e do legisla�vo; e implantação de uma 
polí�ca de visibilidade do Ceam, por meio de diferentes a�vidades 
promovidas pela Direção em consonância com inicia�vas dos 
Núcleos Temá�cos dispostos em 3 eixos estratégicos e das Pós-
graduações.

. Implementação do “Projeto Memória Ceam”, em parceria com a 
UnB/TV que deu visibilidade à história, à polí�ca e à produção 
acadêmica do Ceam 

. Apoio e par�cipação no “Projeto Diálogos Contemporâneos” que 
subsidiou o diálogo universidade/sociedade pautando no contexto 
do  Ceam/UnB temas transversais e de alto interesse da sociedade 
no âmbito da pesquisa, do ensino e da extensão.

. Realização anual de Planejamentos Estratégicos que viabilizou 
processos democrá�cos e par�cipa�vos na construção de obje�vos 
e metas para os projetos e ações do conjunto de docentes, 
discentes, pesquisadores, gestores de polí�cas públicas e servidores 
do Ceam, integrantes das três grandes linhas de atuação: Polí�cas 
Públicas, Desenvolvimento e Meio Ambiente, e Direitos Humanos.

. Implementação do “Programa de Internacionalização do Ceam” a 
par�r de suas linhas de atuação e assinaturas de convênios com 
países da América La�na e América Central, da África e países 
europeus.  

. Em parceria com a Reitoria da UnB foi criado o
Conselho de Direitos Humanos da UnB.
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Atualização 2019

. Na linha de atuação Desenvolvimento e Meio Ambiente foram 
desenvolvidos projetos na área de energia limpa e inovações 
tecnológicas; realizado o Fórum Internacional da Amazônia (FIA); 
realizados projetos na área de agricultura alterna�va e sustentável, 
visando o combate à fome e ao des�no de resíduos sólidos.

. Na linha de Polí�cas Públicas foram desenvolvidos projetos na área 
de Saúde Pública voltados para as questões LGBT, mulheres, idosos, 
população de rua e o de promoção à saúde mental na UnB; na área 
de Educação  projetos de formação de professores das escolas 
fundamentais, nas licenciaturas e cátedras; e na área da Assistência 
projetos voltados para a infância e juventude, mulheres, idosos, 
população de rua e carcerária

. Na linha de Direitos Humanos referem-se os projetos à defesa dos 
Direitos Humanos das mulheres, infância e juventude e idosos, com 
transversalidade nas questões de gênero, raça/étnica, diversidade 
sexual e questões rela�vas à violência urbana, segurança pública, 
tráfico de pessoas, refugiados e migrações 

. Ampliação em 50% na par�cipação de alunos nas disciplinas de 
módulos livres da graduação e também nas pós-graduações e cerca 
de 70% das a�vidades de extensão e pesquisa.

·Reorganização da revista eletrônica do Ceam em parceria com a 
Biblioteca e a Editora da Unb, viabilizando a publicação de vários 
livros e ar�gos acadêmicos de autoria do corpo de professores, 
discentes e pesquisadores internos e externos ao Ceam.

. Ampliação do número de Núcleos Temá�cos para 34 e 
consequentemente do número de docentes, discentes, 
pesquisadores e parceiros vinculados ao Centro.

. Estabelecimento de parcerias com o Sin�ub e a AdunB, que 
fortaleceram  e ampliaram as ações.

Ampliação do Programa de Pós-graduação em Direitos Humanos, 
com a aprovação pela Capes do doutorado em Direitos Humanos e 
Cidadania e a implementação do curso de Especialização em 
Polí�cas Públicas, Infância, Juventude e diversidade (50 estudantes 
dos setores das polí�cas públicas) e a Especialização em Energia, 
resultado do convênio entre o CEAM/UnB, Paraguai, Chile e 
Argen�na. E outra especialização sobre Populações Tradicionais, 
também resultado de convênio com Lima/Peru.

Ao finalizar queremos considerar que, com a intensidade e o 
impacto do planejamento estratégico do Centro, ganhamos 
legi�midade frente à sociedade, ao poder público, às agências de 
fomento e de cooperação internacional e junto à gestão da UnB, o 
que possibilitou as muitas parcerias e representações nos conselhos 
da Universidade, como CEPE e CONSUNI, além de par�cipação em 
Comissões, Comitês e Fóruns da sociedade civil, governo e 
cooperação internacional, com destaque da par�cipação do Ceam, 
por meio da inclusão da UnB, na Associação de Universidades Grupo 
Montevideo (AUGM), que inclui universidades da Argen�na, Bolívia, 
Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai.

Sucesso para o nosso cole�vo
Planejamento Estratégico 2018/2019
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2 - Propostas Interdisciplinares PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Atualização 2019

1. Possibilitar um entrosamento efe�vo dos projetos e das ações dos 
diferentes Núcleos Temá�cos a par�r dos organizados por eixos 
temá�cos para realizar um planejamento conjunto que aprimore a 
interlocução mul� e interdisciplinar existente no Ceam e prepare o 
caminho para experiências transdisciplinares no futuro.

2. Ar�cular os diferentes núcleos em relação à proposta dos grandes 
temas de desenvolvimento, democracia, polí�cas públicas, direitos 
humanos e cidadania.

3. Realização de encontros regulares entre estagiários dos diferentes 
Núcleos Temá�cos para estabelecimento de uma ar�culação 
co�diana e direta entre eles com o obje�vo de ampliar as discussões 
e a troca de experiências, apoiando os coordenadores de maneira 
mais efe�va.

4. Realização de jornada interna entre os membros de cada Núcleo 
Temá�co, momento no qual seriam discu�das as a�vidades para 
encontrar linhas de pesquisas em comum e parcerias e projetos de 
pesquisa e extensão mais permanentes.

5. Valorizar a mul�disciplinariedade e buscar mais parcerias e 
cooperação efe�va entre os Núcleos Temá�cos, uma vez que estes 
têm como referencial teórico o pensamento crí�co, não setorizado.

6. Estabelecer uma polí�ca administra�va que facilite os trâmites 
ins�tucionais existentes e necessários ao funcionamento adequado 
dos Núcleos Temá�cos e possibilitem o sucesso de seu trabalho e 
melhor ar�culação entre eles.

7. Trabalhar para que o Ceam tenha visibilidade nacional, como 
alguns Núcleos Temá�cos já a possuem.

8. Divulgar a produção dos Núcleos Temá�cos, elaborando bole�ns 
periódicos, a exemplo do Poli�zando, do Neppos.

9. Elaboração de um instrumental por algum setor de tecnologia de 
organização de informação que possa ser acessado com facilidade e 
que contenha campos de dados e informações que viabilizem a 
produção de cada Núcleo Temá�co, o que não acontece com o 
Anuário Esta�s�co.

10. Dotar os Núcleos Temá�cos de infraestrutura e condições 
materiais mínimas para facilitar o desenvolvimento das a�vidades, 
sua organização e funcionamento.

11. Organizar grandes palestras: pelo menos três diálogos 
contemporâneos a par�r de cada Eixo Estratégico, elaborando um 
projeto que ar�cule os Núcleos Temá�cos de cada eixo, bem como 
previsão orçamentária.

12. Implementação do Programa de Inter-
nacionalização do Ceam   ===

Brasília, 17.maio.2019
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1. Ar�cular os diferentes Núcleos Temá�cos em relação à proposta 
de desenvolvimento, polí�cas públicas, direitos humanos e 
cidadania.

2. Realizar evento sobre polí�cas públicas especialmente com as 
temá�cas saúde e educação.

3. Orientar as ações sob os princípios da democracia, dos direitos 
sociais, da cidadania, da jus�ça, da transparência e do 
desenvolvimento sustentável.

4. Concorrer, em conjunto, a editais de financiamento de pesquisas, 
projetos, a�vidades de extensão e eventos (no mínimo dois ou três 
Núcleos Temá�cos).

5. Organizar seminários sobre as temá�cas de migrações, 
refugiados, paz e ajuda humanitária.

6. Desenvolver projetos ou cursos de extensão em comum que 
possibilitem a elaboração de uma disciplina a ser ministrada pelos 
professores dos Núcleos Temá�cos envolvidos.

7.  Trabalhar abordagens e temá�cas em comum, como a questão do 
direito à memória, à oralidade, discursividade e decolonialidade.

8.  Realizar evento de porte internacional no segundo semestre.

9. Modificar os nomes dos Eixos Temá�cos “Estudos La�no-
americanos, Europeus e Asiá�cos” para “Contextos Internacionais e 
Regionais” e o eixo “Linguagem, Comunicação, Cultura e Arte” para 
“Cultura, Imagem e Oralidade”. 

==
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