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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

Ata da 1ª Sessão Ordinária do Conselho de Unidade Acadêmica do Ins�tuto de Humanidades - IH de 2021

 

Às dez horas e dois minutos (10h02min) do dia dez de março de dois mil e vinte e um (10/03/2021), pela
plataforma do Google Meet na sala meet.google.com/cfm-ohrf-rvm, aconteceu a primeira Sessão Ordinária
do Conselho de Unidade Acadêmica do Ins�tuto de Humanidades do corrente ano, para tratar dos seguintes
pontos de pauta: 1. Semana Universitária 2. Apreciação da homologação, ad referendum do Conselho de
Unidade Acadêmica, do resultado da Seleção Pública para Professor Subs�tuto, setor de estudo:
Metodologia da Pesquisa Interdisciplinar em Humanidades, Edital Nº10/2020. (Processo
23282.407375/2020-35). 3. Apreciação para homologação do resultado da Seleção Pública para Professor
Subs�tuto, setor de estudo: História da África, Edital Nº01/2021 (processo23282.412565/2020-74). 4.
Apreciação da aprovação, ad referendum do Conselho de Unidade Acadêmica, do pedido de prorrogação
do afastamento da docente Francisca Rosália Silva Menezes. (Processo 23282.505559/2019-26). 5.
Aprovação da solicitação de Licença para Capacitação do docente: Sérgio Krieger
Barreira (Processo 23282.003620/2021-10). 6. Discussão sobre processo eleitoral para recomposição dos
representantes docentes no Conselho de Unidade Acadêmica do IH, triênio 2018-2021. 7. Proposta para que
a elaboração de edital para seleção de professor subs�tuto e efe�vo sejam formulados pela CPPD. 8.
Discussão sobre processo de seleção de monitoria de disciplinas. 9. Informes. Es�veram presentes: o
Presidente do Conselho, Prof. Dr. Carlos Henrique Lopes Pinheiro; o vice-diretor do IH prof. Dr. Ruben Maciel
Franklin; a coordenadora do Bacharelado em Humanidades, Profa. Dra. Carolina Maria Costa Bernardo; o
Coordenador do Curso de Licenciatura em Sociologia, Prof. Dr. Mário Henrique Castro Benevides; o
coordenador do Curso de Licenciatura em Pedagogia, Prof. Dr. Luis Eduardo Torres Bedoya; o Coordenador
do Curso de Licenciatura em História, Prof. Dr. Sérgio Krieger Barreira; o Coordenador do Curso de
Bacharelado em Antropologia, Prof. Dr. Lailson Ferreira da Silva; O Coordenador do Mestrado
Interdisciplinar em Humanidades, Prof. Dr. Antonio Vieira da Silva Filho. Os Representantes Docentes do
Ins�tuto de Humanidades, Prof. Dr. Luis Carlos Ferreira, Prof. Dr. Marcus Vinicius Santos Dias Coelho, Prof. Dr.
Leandro de Proença Lopes, Prof. Dr. Lucas Marcelo Tomaz de Souza. A Representante do Núcleo de
Documentação Cultural Ladeísse Silveira (NUDOC), Profa. Dra. Daniele Ellery Mourão. A Representante dos
técnicos, a Assistente em Administração Rosymeury Barbosa dos Santos. O presidente iniciou sua fala
solicitando e informando aos membros que a reunião seria gravada e que convidou a professora Ma�lde
Ribeiro que é a representante do IH na comissão organizadora da Semana Universitária e que faria relatoria
do ponto explanando sobre as discussões e encaminhamentos da comissão até este momento. Em seguida,
sugeriu aos conselheiros/as a inversão da ordem dos pontos de pauta, passando a ser reconfigurado na
seguinte ordem: semana universitária, os pedidos de homologação das seleções e os demais já postos em
pauta, seguiram a ordem informada anteriormente. Sendo os conselheiros solicitados a manifestação,
posicionaram-se favoráveis. O presidente relatou o ponto 1, que trata da Semana Universitária.  A professora
explanou o ponto, a convite do presidente deste conselho, informando como o processo está sendo
encaminhado no que concerne a a�vidades, períodos e trazendo aos conselheiros as seguintes questões:
interesse em par�cipação ofertando a�vidades, existência de monitoria,, indicações de par�cipação de
avaliadores externos e vacância que da representação da mesma durante o período de 20/04/21 a 07/05/21
e ainda do professor Sálvio Fernandes que estará de férias e gozará de Licença para Pós-Doutorado. Houve



15/03/2021 SEI/UNILAB - 0252289 - Ata de Reunião

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=290652&infra_sistema=… 2/5

discussão. O conselho IH, deliberou como encaminhamentos: solicitação de prorrogação da data da Semana
Universitária para próximo período le�vo devido a questão do calendário coincidir com período de recesso
acadêmico onde a maioria dos docentes estará de férias, por conta ainda da ausência de divulgação e
definição de planejamento efe�vo, e ainda que a comissão socializa-se os encaminhamentos (via e-mails
ins�tucional) com a comunidade acadêmica para que a discussão transcorresse de forma mais ampla e
par�cipa�va, em resposta aos ques�onamentos discu�dos neste conselho. O ponto foi aprovado por
unanimidade. Após a finalização do primeiro ponto, o presidente agradeceu a par�cipação da professora
Ma�lde que se despediu do conselho e saiu da reunião. No ponto 2, que tratou da Apreciação da
homologação, ad referendum do Conselho de Unidade Acadêmica, do resultado da Seleção Pública para
Professor Subs�tuto, setor de estudo: Metodologia da Pesquisa Interdisciplinar em Humanidades, Edital Nº
10/2020. (Processo 23282.407375/2020-35), o presidente do conselho informou que a ra�ficação do ad
referendum deu-se com anuência da SGP e com obje�vo de dar celeridade ao certame. A Coordenadora do
Curso do BHU, profa. Carolina Bernardo complementou o ponto, a convite do presidente deste conselho,
informando como se deu o processo sele�vo e a necessidade de preenchimento da vaga. Não houve
discussão. O ponto foi aprovado por unanimidade. No ponto 3, tratou da Apreciação para homologação do
resultado da Seleção Pública para Professor Subs�tuto, setor de estudo: História da África, Edital Nº01/2021
(processo 23282.412565/2020-74). Explanando sobre o ponto, o presidente convidou representação da
coordenação do curso de História e o professor Marcos Vinicius, que solicitou que inclusão do ponto, na
condição de presidente da comissão e relatou como se deu o processo sele�vo. Não houve discussão. O
ponto foi aprovado por unanimidade. No ponto 4, que trata da Apreciação da aprovação, ad referendum do
Conselho de Unidade Acadêmica, do pedido de prorrogação do afastamento da docente Francisca Rosália
Silva Menezes. (Processo 23282.505559/2019-26), o professor Carlos Henrique explanou aos conselheiros
como se deu o recebimento da solicitação do pedido. A profa. Carolina enfa�zou que a coordenação não
havia dado encaminhamento para a Direção, mesmo tendo discu�do em reunião do colegiado, necessitando
da rápida deliberação aos setores por meio do ad referendum deste Conselho. Não houve discussão. No
ponto 5, que trata da Aprovação da solicitação de Licença para Capacitação do docente: Sérgio Krieger
Barreira (Processo 23282.003620/2021-10), a convite do presidente deste conselho, o professor Sérgio
explanou a deliberação do pedido junto ao colegiado e as a�vidades que serão desempenhadas durante a
licença. O professor Carlos Henrique reforçou a importância de as coordenações comunicarem as respec�vas
subs�tuições (em ata) ao encaminharem processos de afastamentos, afim de garan�r o bom andamento do
planejamento da oferta das a�vidades le�vas. Enfa�zou, ainda, que essas subs�tuições não são nem podem
ser consideradas “proformas” e que as coordenações devem observar as/os docentes que se pron�ficaram e
se compromissaram em assumir as componentes curriculares das/os professores que �veram seus
afastamentos aprovados nos órgãos colegiados do IH. Não houve discussão.  O ponto foi aprovado por
unanimidade. No ponto 6, que trata da Discussão sobre processo eleitoral para recomposição dos
representantes docentes no Conselho de Unidade Acadêmica do IH, triênio 2018-2021. O professor Carlos
Henrique iniciou o ponto rememorando aos conselheiros da comissão designada para tratar da matéria e
aguarda deliberações.  Ra�ficou a necessidade de observância do Regimento Geral da Unilab, especialmente
no que se versa o Art. 12, mais especificamente aos parágrafos 3º e 5º, que os entendimentos prévios do IH
prevaleceram, quais sejam: perda do assento da chapa em afastamentos mais duradouros e necessidade de
novo processo eleitoral para devida recomposição dos assentos docentes no conselho. A presidência
comunicou ainda que foi realizada as devidas comunicações aos docentes suplentes sobre o vencimento de
seus respec�vos mandatos. Atentou ainda para os casos futuros e para a comissão considerar os pontos
apresentados a este conselho, para que uma nova composição docente fosse providenciada. Houve ampla
discussão, ao final apontou-se que tendo em vista a autônima da comissão, o diálogo apresenta-se como
sustentação ao trabalho que será iniciado. No ponto 7, que trata da Proposta para que a elaboração de edital
para seleção de professor subs�tuto e efe�vo sejam formulados pela CPPD. O professor Marcos Vinicius,
solicitante da inclusão do ponto, após convite do presidente, relatou as experiências dos tramites de
elaboração de edital junto a SGP, problemas acarretados e sugeriu a elaboração dos editais pela CPPD, tendo
apenas colaboração da SGP. Houve ampla discussão. O conselho IH, deliberou como encaminhamento, a
formação de uma comissão por representantes do IH na CPPD e o conselheiro solicitante do ponto, que
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serão responsáveis por estudar e propor medidas de respeito aos critérios e perfis estabelecidos em cada
curso e/ou unidade acadêmica junto à SGP e CPPD. No ponto 8, que trata da Discussão sobre processo de
seleção de monitoria de disciplinas, o professor Marcos Vinicius, requerente, explanou novamente sobre o
ponto e elencou os problemas na seleção, sugerindo como encaminhamento, solicitação junto a Prograd que
antecipe o processo de seleção de monitoria antes do início semestre. Deliberou-se a formação de uma
comissão composta pelas/os coordenadoras/es dos cursos de graduação, que fará a elaboração de o�cio
cole�vo para encaminhamento via direção do IH. Houve informes. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi
encerrada às doze horas e dez minutos (12h10min), sobre a qual, para constar, eu, Antonia Leiliane Pontes
Pereira Guedes, Auxiliar de Apoio a Gestão do Ins�tuto de Humanidades, lavrei e subscrevi a presente ata
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos demais presentes.

 

Presidente

Prof. Dr. Carlos Henrique Lopes Pinheiro (Diretor)                                                                                  

Prof. Dr. Ruben Maciel Franklin (Vice-Diretor)

Representante Coordenação do Curso de Bacharelado em Humanidades-BHU

Profa. Dra. Carolina Maria Costa Bernardo 

Prof. Dr. Jon Anderson Machado Cavalcante (Vice-coordenador)

Representante Coordenação do Curso de Licenciatura em Pedagogia

Prof. Dr. Luis Eduardo Torres Bedoya 

Representante Coordenação do Curso de Bacharelado em Antropologia

Prof. Dr. Lailson Ferreira da Silva 

Representante Coordenação de Curso de Licenciatura em Sociologia

Prof. Dr. Mário Henrique Castro Benevides

Prof. Dr. Joana Elisa Röwer

Representante Coordenação de Curso de Licenciatura em História

Prof. Dr. Sérgio Krieger Barreira 

Prof. Dr. José Josberto Montenegro Sousa (Vice-Coordenador) 

Representante da Coordenação do Mestrado em Antropologia

Prof. Dr. Rafael Antunes Almeida

Representante da Coordenação do Mestrado Interdisciplinar em Humanidades

Prof. Dr. Antonio Vieira da Silva Filho

Prof. Dr. Roberto Kennedy Gomes Franco (Vice-Coordenador)

Representantes Docentes do Ins�tuto de Humanidades

Profa. Dra. Larissa Oliveira e Gabarra

Prof. Dr. Marcos Vinicius Santos Dias Coelho(suplente)

Prof. Dr. Lucas Marcelo Tomaz de Souza

Prof. Dr. Antônio Marcos de Sousa Silva (suplente)

Prof. Dr. Leandro de Proença Lopes

Prof. Dr. Luís Carlos Ferreira
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Prof. Dr. Evaldo Ribeiro Oliveira (suplente)

Representante dos Técnicos

Rosymeury Barbosa dos Santos

Secretária

Antonia Leiliane Pontes Pereira Guedes

 

                                                                                                                                                                                                   
                                                              Acarape-CE, quarta-feira, 10 de março 2021.
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