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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE ACADÊMICA DO INSTITUTO DE
HUMANIDADES - IH DE 2021

Às dez horas e dois minutos (10h02min) do dia quinze de julho de dois mil e vinte e um
(15/07/2021), pela plataforma do Google Meet na sala meet.google.com/eik-xpew-kic aconteceu a
segunda Sessão Extraordinária do Conselho de Unidade Acadêmica do Ins�tuto de Humanidades do
corrente ano, para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1. Discussão dos Cursos EAD pelo IH; 2.
Discussão sobre a oferta 2021.1; 3. Apreciação da aprovação do Regimento Interno do BHU, conforme
documento em anexo; 4. Apreciação da aprovação, ad referendum do Conselho de Unidade Acadêmica,
da composição do número de vagas a serem ofertadas no curso de Mestrado em Antropologia para o
ingresso de estudantes no semestre 2021.2. Processo 23282.008745/2021-36; 5. Apreciação da
aprovação, ad referendum do Conselho de Unidade Acadêmica, da anuência para par�cipação em
projeto de pesquisa, Processo 23282.009237/2021-75 (Professora Luma Nogueira); 6. Apreciação da
Resolução do Colegiado do Curso de Licenciatura em Sociologia, que estabelece as normas para a
elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Curso de Licenciatura em Sociologia; Processo
23282.005486/2021-91; 7. Aprovação da solicitação de Licença para Capacitação do docente: James
Ferreira Moura Junior. (Processo SEI Nº 23282.008600/2021-35); 8. Aprovação da solicitação de Licença
para Capacitação da docente: Michelle Cirne Ilges (Processo SEI Nº 23282.008662/2021-47); 9.
Aprovação da solicitação de Licença para Capacitação da docente: Jacqueline Bri�o Pólvora (Processo SEI
Nº 23282.009374/2021-18); 10.  Informes. Es�veram presentes: o Presidente do Conselho, Prof. Dr.
Carlos Henrique Lopes Pinheiro; 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; a vice-coordenadora do Curso de
Licenciatura em Pedagogia em exercício, Profa. Dra. Joana D’ ark de Sousa Lima; 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 em
Antropologia, Prof. Dr. Rafael Antunes Almeida; Os Representantes Docentes do Ins�tuto de
Humanidades, Profa. Dra. Larissa Oliveira e Gabarra, Prof. Dr. Leandro de Proença Lopes, Prof. Dr. Evaldo
Ribeiro Oliveira. O Representante suplente dos técnicos (suplente), o Assistente em Administração
Daniel Silva Alves. A Representante do Núcleo de Documentação Cultural Ladeísse Silveira (NUDOC),
Profa. Dra. Daniele Ellery Mourão e o coordenador do Mestrado Interdisciplinar em Humanidades, Prof.
Dr. Edson Holanda Lima Barboza jus�ficaram suas ausências. O presidente iniciou sua fala apresentando o
novo servidor e membro suplente deste conselho  Daniel Silva Alves e consultando aos/as conselheiros
sobre a permanência do prof. Evaldo Ribeiro na reunião, tendo em vista vencimento de seu mandato dia
07/07/21. Posto em votação, o resultado foi de um voto contrário e os demais favoráveis. Em Seguida, o
professor Carlos Henrique Lopes Pinheiro informou aos membros que a reunião seria gravada e pôs a
pauta para se apreciada e discu�da. Sendo os/as conselheiros/as solicitados a manifestação,
posicionaram-se favoráveis. O presidente relatou o ponto 1, que trata da Discussão dos Cursos EAD pelo
IH. O professor Ruben Maciel explanou o ponto a convite do presidente deste conselho, apresentando o
Edital 35 MEC/SEB e sinte�zando os principais pontos: a) é necessário manifestação de par�cipação ou
recusa do IH na oferta de proposta até agosto; b) trata-se do curso pré-delimitado de Pedagogia, na
modalidade de graduação EAD, com bolsas;  c) previsão de início 2022, duração 3 a 4 anos e voltado ao
público de professores/diretores escolares. Houve ampla discussão. Posto em votação os/as
conselheiros/as deliberam que o IH não par�ciparia no momento e por questões discu�das, não
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corrobora com a proposta do curso/edital. Posto em votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. O
professor Evaldo Ribeiro sugeriu encaminhamento da deliberação deste conselho, via e-mail, a fim de
indicar o resultado da consulta ao corpo docente do IH. No ponto 2, que trata da Discussão sobre a oferta
2021.1. Explanando sobre o ponto, o presidente iniciou relatando a necessidade de planejamento da
oferta novo semestre, considerando as licenças e afastamentos previsto/deliberados e ainda a
distribuição de carga horária docente, na perspec�va de discu�r a manutenção de 8h/a para graduação
ou 8h/a para todas as a�vidades acadêmicas em geral. Houve discussão. Deliberou-se que o conselho
enviará comunicação formal à Prograd e à Reitoria, ques�onando se há previsão/planejamento de
retorno seguro as aulas presenciais e ainda previsão de reunião com as coordenações de curso, para
tratar do ques�onamento mencionado. No ponto 3, que trata da Apreciação da aprovação do Regimento
Interno do BHU, o professor Carlos Henrique convidou a profa Carol Bernardo, que explanou o ponto. Em
sua fala, a coordenadora relatou que o Regimento passou por nova apreciação do colegiado, após
solicitação de alteração da Câmara de Graduação no tocante a composição. Houve ampla discussão. O
ponto não foi colocado em votação, com a jus�fica�va de que voltaria novamente ao colegiado do BHU
para nova apreciação/deliberação. No ponto 4, que trata da Apreciação da aprovação, ad referendum do
Conselho de Unidade Acadêmica, da composição do número de vagas a serem ofertadas no curso de
Mestrado em Antropologia para o ingresso de estudantes no semestre 2021.2. Processo
23282.008745/2021-36. Explanando sobre o ponto, o professor Carlos Henrique convidou representação
da coordenação do Mestrado em Antropologia, professor Rafael Antunes, que relatou o trâmite na Unilab
de aprovação de vagas em editais, tempo de tramitação desses processos a todos as instâncias
delibera�vas e assim, jus�ficando seu pedido de aprovação ad referendum a direção do IH, na
perspec�va de cumprir prazos para lançamento do edital. Não houve discussão. O ponto foi aprovado por
unanimidade. No ponto 5, que trata da Apreciação da aprovação, ad referendum do Conselho de
Unidade Acadêmica, da anuência para par�cipação em projeto de pesquisa, Processo
23282.009237/2021-75 (Professora Luma Nogueira).  Relatando sobre o ponto, o professor Carlos
Henrique destacando que as solicitações de par�cipação em projetos não têm qualquer �po de
interferência na carga horária docente na Unilab. Não houve discussão. O ponto foi aprovado com uma
abstenção. No ponto 6, que trata da Apreciação da Resolução do Colegiado do Curso de Licenciatura em
Sociologia, que estabelece as normas para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do
Curso de Licenciatura em Sociologia; Processo 23282.005486/2021-91. O professor Mário Henrique
explanou o ponto a convite do presidente deste conselho, informando como se deu o atendimento da
solicitação da SGTI, que versa sobre a alteração do regimento ser transformado em ato norma�vo em
formato resolução. Houve discussão. Posto em votação, o coordenador sugeriu o seguinte
encaminhamento delibera�vo, a saber: ciência/concordância da Resolução 01, de 28 de junho de 2021,
expedida pelo colegiado de licenciatura em sociologia que regulamenta os TCCs do curso. O ponto foi
aprovado por unanimidade. No ponto 7, que trata da Aprovação da solicitação de Licença para
Capacitação do docente: James Ferreira Moura Junior. (Processo SEI Nº 23282.008600/2021-35). Houve
discussão. A profa Carol relatou que a aprovação passou no colegiado e também sobre o planejamento
de subs�tuição. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. No ponto 8, que trata da Aprovação
da solicitação de Licença para Capacitação da docente: Michelle Cirne Ilges (Processo SEI Nº
23282.008662/2021-47). O prof Lailson relatou que a aprovação passou no colegiado e também sobre o
planejamento das subs�tuições tanto para o curso de Antropologia quanto para o BHU. Posto em
votação, foi aprovado por unanimidade. No ponto 9, que trata da Aprovação da solicitação de Licença
para Capacitação da docente: Jacqueline Bri�o Pólvora (Processo SEI Nº 23282.009374/2021-18). O prof
Lailson relatou que a aprovação passou no colegiado e também sobre o planejamento das subs�tuições
tanto para o curso de Antropologia quanto para o BHU. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade.
Houve informes. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às onze horas e cinquenta e oito
minutos (11h58min), 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)                                                                                  
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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

Profa. Dra. Joana D’arc de Sousa Lima (vice-coordenadora) 

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

Profa. Dra. 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. Edson Holanda Lima Barboza

Prof. Dr. Antonio Vieira da Silva Filho (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. Leandro de Proença Lopes

Prof. Dr. Evaldo Ribeiro Oliveira

Representante dos Técnicos

Daniel Silva Alves

Secretária

Antonia Leiliane Pontes Pereira Guedes

 

                                                                                                                                       Acarape-CE,
quinta-feira, 15 de julho 2021.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL SILVA ALVES, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO,
em 22/07/2021, às 09:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE LOPES PINHEIRO, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 22/07/2021, às 09:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por SERGIO KRIEGER BARREIRA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 22/07/2021, às 10:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LAILSON FERREIRA DA SILVA, COORDENADOR(A), em
22/07/2021, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL ANTUNES ALMEIDA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 23/07/2021, às 14:22, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOANA D'ARC DE SOUSA LIMA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 23/07/2021, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EVALDO RIBEIRO OLIVEIRA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 23/07/2021, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA OLIVEIRA E GABARRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 23/07/2021, às 16:05, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CAROLINA MARIA COSTA BERNARDO, COORDENADOR(A)
DO CURSO DE BACHARELADO EM HUMANIDADES, em 26/07/2021, às 14:58, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIO HENRIQUE CASTRO BENEVIDES, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 26/07/2021, às 18:33, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RUBEN MACIEL FRANKLIN, DIRETOR(A) DE INSTITUTO,
SUBSTITUTO(A), em 27/07/2021, às 10:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO DE PROENÇA LOPES, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 27/07/2021, às 10:52, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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