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ATA DA 5ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE ACADÊMICA DO INSTITUTO DE
HUMANIDADES - 28/06/2022

 

Às treze horas e trinta e quatro minutos (13h34) do dia vinte e oito de junho de dois mil e vinte e dois
(28/06/2022), presencialmente e pela Plataforma Google Meet, na sala virtual  meet.google.com/kqm-
wzzf-syv, aconteceu a 5ª Sessão Extraordinária do Conselho de Unidade Acadêmica do Ins�tuto de
Humanidades do corrente ano, para tratar dos seguintes pontos de pauta: Ponto 1 –
 Apreciação/aprovação dos Relatórios Individuais de Trabalho (RITs) 2021.1 dos(as) docentes do Curso de
Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades (BHU) conforme documento 0479850 constante no
Processo SEI nº 23282.012278/2021-49; Ponto 2 -  Discussão sobre o processo eleitoral para a Direção do
Ins�tuto de Humanidades - período 2022-2026. Informes. Es�veram presentes: o Diretor do IH, Prof. Dr.
Carlos Henrique Lopes Pinheiro; o Coordenador do Curso de Licenciatura em Sociologia, Prof. Dr. Mário
Henrique Castro Benevides; a Vice-Coordenadora do Curso de Licenciatura em Pedagogia, Profa. Dra.
Luma Nogueira de Andrade; o Coordenador do Mestrado Interdisciplinar em Humanidades, Prof. Dr.
Edson Holanda Lima Barboza; a Representante do Núcleo de Documentação Cultural Ladeísse
Silveira (NUDOC), Profa. Dra. Francisca Rosália Silva Menezes; a Coordenadora do Curso de Bacharelado
em Antropologia, Profa. Dra. Denise Ferreira da Costa Cruz; a Representante do Centro Integrado de
Atenção ao Desenvolvimento Infan�l (CIADI), Profa. Dra. Larissa Oliveira e Gabarra; o Coordenador
do Curso de Licenciatura em História, Prof. Dr. Robério Américo do Carmo Souza; o Representante
Docente, Prof. Dr. Segone Ndangalila Cossa; o Representante Docente, Prof. Dr. Luis Eduardo Torres
Bedoya; além dos representantes dos Técnicos Administra�vos em Educação, Daniel Silva Alves e Delane
Barbosa da Silveira. A Coordenadora do Mestrado em Antropologia, Prof. Dra. Violeta Maria de Siqueira
Holanda; a Coordenadora do Curso de Licenciatura em Pedagogia, Profa. Dra. Joana D'Arc de Sousa Lima
e o Coordenador do Bacharelado em Humanidades, Prof. Dr. Leandro de Proença Lopes, jus�ficaram suas
ausências. Par�ciparam também, como ouvintes, os discentes do Bacharelado em
Humanidades Whallison Rodrigues Gomes e Paulo Gabriel Lima Rodrigues, com a anuência dos/as
conselheiros/as presentes. O Presidente iniciou sua fala agradecendo a presença de todos/as e
informando aos conselheiros/as que a secretaria da sessão seria realizada pela Assistente em
Administração, Brenna Moreira Feitosa, pois a Assistente de Apoio a Gestão, Antonia Leiliane Pontes
Pereira Guedes, teve um compromisso pessoal. Em seguida, iniciou a apresentação da pauta, a qual foi
colocada para apreciação e discussão. Não houve discussão e a pauta foi posta em votação, sendo
aprovada por unanimidade. Após, a Presidência contextualizou o Ponto 1, explicando que na reunião
passada não houve representação do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades (BHU),
assim como não houve solicitação de relatoria e, por isso, não foi possível ser realizada a
apreciação/aprovação dos Relatórios Individuais de Trabalho (RITs) 2021.1 dos/as docentes do referido
curso. Nesse sen�do, foi informado que o Coordenador do Bacharelado em Humanidades, Prof. Dr.
Leandro de Proença Lopes, não estava presente na atual reunião por estar de licença médica e que o
Vice-Coordenador do Bacharelado em Humanidades, Prof. Dr. James Ferreira Moura Júnior, enviou e-mail
jus�ficando a sua ausência e solicitou que a Direção do IH relatasse o Ponto 1. Nesse sen�do, a
Presidência solicitou a apreciação/aprovação da relatoria do ponto 1 ser realizada pela Direção do IH,
conforme solicitado pelo Vice-Coordenador do BHU. Não havendo discussão, foi colocado em regime de
votação e aprovado por unanimidade. Após, o Presidente deste Conselho deu início à relatoria do parecer
do BHU sobre o relatório da Comissão de Avaliação do Regime de Trabalho (CART) acerca dos PITs e RITs
dos docentes do BHU. No referido parecer, o colegiado do BHU expressou concordância com os



apontamentos feitos pela CART, e decidiu refazer os relatórios corrigindo os erros iden�ficados pela
comissão. Registrou-se, todavia, a contestação do Prof. Carlos Henrique Lopes Pinheiro, referente à
necessidade de cumprimento de carga horária de aula na graduação e na pós-graduação. O relatório da
CART aponta a LDB (Lei 9394/96), art.  57, que determina que cada docente, nas ins�tuições públicas de
ensino superior, fica obrigado ao mínimo de oito horas semanais de aulas. O docente informou que está
amparado na Resolução Complementar do Consepe/Unilab, nº 2/2021, que estabelece, para cargos de
direção de ins�tuto e coordenação de curso, que 4 horas de aula sejam computadas como 8 horas. O
Colegiado do BHU entendeu que é necessária a correção da referida resolução, mas que o professor está
amparado por ela, posicionando-se de acordo com a contestação do Prof. Carlos Henrique Lopes
Pinheiro. Após a relatoria, o Ponto 1 foi aberto para discussão e a Profa. Luma Nogueira de Andrade
pontuou que abordando a hierarquia das normas, a LDB tem maior peso que a resolução da Unilab, mas
que cabe ao Colegiado acatar ou não. O Prof. Carlos Henrique Lopes Pinheiro reforçou que a atribuição da
CART é deliberar tomando como referência as normas ins�tucionais e que se a Resolução Complementar
do Consepe/Unilab, nº 2/2021 fere a LDB é algo que deve ser corrigido, mas que o docente não pode ser
punido por isso, estando amparado pela referida resolução e de acordo com os parâmetros da ins�tuição.
Após, o Ponto 1 foi colocado em regime de votação, sendo aprovado por 10 votos favoráveis e tendo
duas abstenções: Profa. Luma Nogueira de Andrade e Prof. Luis Eduardo Torres Bedoya. Por fim, foi
iniciado o Ponto 2. A Presidência explicou tratar-se da con�nuidade de uma discussão já iniciada na
sessão passada do Conselho e que é preciso que o órgão colegiado delibere acerca do processo
eleitoral para a Direção da Unidade Acadêmica do Ins�tuto de Humanidades. Contextualizou que na
reunião passada houve todo um debate sobre o formato das eleições, sobre paridade e
proporcionalidade, sendo deliberado que os conselheiros iriam consultar seus colegiados para na atual
reunião ser estabelecida a discussão e votação acerca da matéria em questão, cabendo ao Conselho
decidir se irá realizar o processo eleitoral formal (dentro dos critérios de proporcionalidade) ou se irá
realizar consulta (que pode ser formal ou informal). Abriu-se o Ponto 2 para discussão. Houve ampla
discussão. A Profa. Luma Nogueira de Andrade citou o art. 33 da Resolução n° 19/2018/Consuni, de 19 de
junho de 2018: “Art. 33. Em caso dos órgãos colegiados optarem por não fazer a consulta, a comunidade
universitária poderá fazê-la, com a configuração dos votos de cada categoria da forma que for
estabelecida, inclusive votação paritária, que não contraria qualquer norma posta, conforme Art. 23 da
Nota Técnica N° 437/2011 - CGLNES/GAB/SESu/MEC”, frisando que a decisão do Conselho consiste em
definir se irá fazer ou não a consulta formal e que a comunidade acadêmica irá decidir sobre esse
processo, se paridade, proporcionalidade ou outra forma que achar apropriada, como ocorreu com o
ICEN em eleição anterior. Comentou também que sempre foi favorável à paridade nas eleições da
Reitoria, mas que quando se fala no IH há uma distorção: são 3 servidores técnicos administra�vos, cerca
de 84 docentes e 1.268 discentes e, nesse sen�do, o ideal de democracia não acontece, pois, a pessoa
que recebe mais votos (o desejo da maioria) não é eleita. Afirmou que os dados são necessários para se
analisar a situação, pois a par�r deles é possível perceber que o voto dos TAEs ainda equivale a mais do
que o voto dos docentes, mesmo na proporcionalidade. Na paridade o voto de um TAE equivale ao voto
de 28 docentes e na proporcionalidade equivale ao voto de 6 docentes. Nesse sen�do, apontou a
importância do docente se sen�r valorizado no processo eleitoral e que não há somente a possibilidade
de proporcionalidade e paridade, pois há outras formas e por isso a importância da Assembleia Geral.
Quanto ao posicionamento do Colegiado da Pedagogia, a professora informou que foram 7 votos
favoráveis à paridade, 5 votos favoráveis à proporcionalidade, 1 abstenção e 4 pessoas que não
votaram. O Prof. Segone Ndangalila Cossa refle�u se há um modelo ideal de democracia, que garanta a
par�cipação de todos de forma justa e plural. Frisou que a luta por esse diálogo é fundamental e que
nem tudo que está na norma é justo e que o princípio democrá�co deve ser defendido, não se gerando
uma democracia de conveniência, com posicionamentos mudando de acordo com interesses. Dessa
forma, comentou da importância de se reconhecer que a paridade é uma luta histórica no Brasil (a
consulta informal) e que cabe aos docentes terem a sensibilidade de respeitarem os direitos das outras
categorias de construírem a Universidade. Comentou, por fim, da importância de se democra�zar os
processos decisórios, não devendo esse poder ficar somente nas mãos dos docentes.  O Prof. Carlos
Henrique Lopes Pinheiro pontuou que o Conselho não pode decidir sobre quais critérios a Comunidade
Acadêmica irá definir no caso de ocorrer consulta informal. Pontuou também que os dados não são
somente números, mas que se trata do peso de cada categoria e que se posiciona contra a rela�vização
de processos democrá�cos, devendo o princípio democrá�co da paridade ser respeitado: o voto dos TAEs



é o voto dos TAEs, o voto dos discentes é o voto dos discentes e o voto dos docentes é o voto dos
docentes. São as categorias que formam a universidade. Afirmou que, apesar da decisão do Conselho ser
de caráter processual (se o Conselho fará consulta ou não), existe um debate e um posicionamento
polí�co a ser discu�do e que já vem, inclusive, sendo deba�do, desde a úl�ma reunião. O Prof. Mário
Henrique Castro Benevides pontuou que a discussão sobre paridade e proporcionalidade é delicada e
que ao se consultar sobre a possibilidade de consulta formal ou informal, é inevitável abordar esse
assunto, já que a consulta formal é condicionada à proporcionalidade e a consulta informal é resultado
de uma luta histórica. O professor comentou sobre o uso da palavra distorção, que a considera nega�va e
que implica na percepção de que há um problema a ser resolvido. Comentou que as categorias da
Universidade são sempre representadas em números diferentes: em tese sempre haverá mais discentes
que professores e mais professores que técnicos. Nesse aspecto, a paridade se apresenta como uma
solução desse paradoxo e não há uma distorção, pois é uma conformidade polí�ca, na qual é dada igual
importância às categorias que formam a Universidade. Dessa forma, se posicionou favorável à paridade e
informou que o Colegiado da Sociologia se manifestou favorável à realização da consulta informal (com a
maioria atrelando a ideia desse processo à paridade – foram 7 votos favoráveis à consulta informal, e 6
votos favoráveis à consulta formal). O Prof. Robério Américo do Carmo Souza pontuou que o que cabe a
este Conselho é inicialmente decidir se irá realizar a eleição só dentro do Conselho ou se irá realizar
consulta. Mostrando-se favorável à consulta, o professor apontou que caso seja decidido dessa forma, a
próxima decisão é se a consulta será formal ou informal. Frisou que caso seja decidido pela consulta
informal, o Conselho deve assumir o compromisso é�co de respeitar o resultado. Que a discussão acerca
da paridade e proporcionalidade deve ocorrer no âmbito da Comunidade Acadêmica. Quanto ao
Colegiado de História, este decidiu ser favorável à consulta, entendendo que a eleição não deve ocorrer
apenas no âmbito do Conselho. Sobre formalidade ou informalidade, proporcionalidade ou paridade, o
referido colegiado não se posicionou e, dessa forma, o professor decidiu pela abstenção no que se refere
a esses pontos. Daniel Silva Alves comentou que ele e os outros servidores técnico-administra�vos do IH
entraram em contato com o sindicato, visando o assessoramento e orientação acerca do debate sobre
paridade, proporcionalidade e universalidade. No caso da universalidade (votos absolutos), o voto dos
TAEs teria representação e peso ínfimos, prejudicando o papel da categoria na decisão dos rumos do
Ins�tuto (0,22% de representa�vidade dos votos absolutos). No caso da proporcionalidade, é transferido
o poder de decisão para os docentes. Nesse sen�do, frisou que a Universidade não é formada somente
por docentes e que as outras categorias também devem ter espaço para decidir sobre questões
importantes. Dessa forma, mencionou que o sindicato publicou uma nota no dia da presente reunião em
favor da democracia, representada pela paridade, defendida pela categoria dos TAEs. O Prof. Edson
Holanda Lima Barboza comentou que levou ao Colegiado do Mestrado Interdisciplinar em Humanidades
(MIH), de acordo com o debate feito na reunião anterior, a discussão sobre paridade e proporcionalidade.
Frisou que se o posicionamento é favorável à paridade, consequentemente se leva à consulta informal. E
que se o posicionamento é favorável à proporcionalidade, consequentemente se leva à consulta formal.
Desse modo, no Colegiado do MIH 6 pessoas se posicionaram em favor da paridade, 4 pessoas em favor
da universalidade e 2 pessoas em favor da proporcionalidade. Em resumo, o MIH defende uma consulta
paritária, só possível através da consulta informal. O discente Whallison Rodrigues Gomes pediu para se
posicionar e comentou que a maioria dos estudantes não estão a par desse �po de debate na
Universidade, mas que os discentes do movimento estudan�l ao ficarem sabendo do debate em questão,
imediatamente se posicionaram favorável à paridade, levando em consideração o histórico do
movimento estudan�l que sempre se posicionou dessa forma. Frisou que estava presente no papel de
estudante, buscando se informar. Comentou que a posição favorável pela paridade não é hegemônica
entre os estudantes, mas ques�onou se eles sabem o que está sendo deba�do e proposto. Nesse
sen�do, informou que o Colegiado do BHU se posicionou favorável a que este Conselho delibere uma
Assembleia Geral com as três categorias (houve apenas uma abstenção). O prof. Luis Eduardo Torres
Bedoya posicionou-se favorável a realização de uma Assembleia Geral, na qual cada categoria possa se
posicionar livremente. Informou ter interesse em ouvir os outros colegas que ainda não falaram sobre as
posições dos colegiados, em especial quanto aos discentes. A Profa. Denise Ferreira da Costa Cruz expôs
como foi feita a deliberação no Colegiado de Antropologia, informando que a discussão foi realizada via
e-mail ins�tucional por questões de agenda. Foram 13 votos a favor da proporcionalidade contra 2 votos
a favor da paridade. A Profa. Francisca Rosália Silva Menezes iniciou a sua fala destacando a importância
do debate. Em seguida, afirmou acreditar que este Conselho deve abrir mão de realizar a eleição,



devendo realizar uma consulta informal, e que acredita a paridade ser a melhor escolha para a atual
situação. Pediu, também, respeito pelas opiniões e pensamentos diferentes, pois a democracia é
diversidade. Delane Barbosa da Silveira comentou que a ideia de democracia está atrelada à jus�ça, ao
que é justo. E para que haja jus�ça é preciso que todos par�cipem da forma mais igualitária possível e
por isso houve a busca pelo sindicato, na intenção de buscar o mais justo. Informou ter saído triste da
úl�ma reunião, por ter sido colocada na mesa uma proposta que coloca os TAEs na lona: sem voz e sem
voto. Pois a par�r do momento que se coloca o voto universal, se derruba o TAE. Nesse momento,
afirmou estar feliz com o momento do debate, pois está vendo as três categorias presentes: discentes,
TAEs e docentes. A Profa. Larissa Oliveira e Gabarra, representante do Centro Integrado de Atenção ao
Desenvolvimento Infan�l (CIADI) e informou que iniciou o debate por lá, resultando em 4 votos favoráveis
à proporcionalidade e 1 abstenção. Após a discussão, a Presidência colocou em regime de votação:
Proposta 1 – Este Conselho Decide Realizar a Eleição para a Direção do IH Apenas em seu Âmbito /
Proposta 2 – Este Conselho Decide Realizar a Eleição Considerando a Consulta. A Proposta 2 foi aprovada
por unanimidade. Após, a Presidência colocou em regime de votação: Proposta 1 – Consulta Formal
Organizada pelo Conselho / Proposta 2 – Consulta Informal Organizada pelas Representações de cada
Categoria com o Compromisso do Conselho de Acatar o Resultado da Consulta Informal. A Proposta 2 foi
aprovada com 11 votos favoráveis e uma abstenção do Prof. Robério Américo do Carmo Souza, pois seu
colegiado não chegou a um consenso. Por fim, com a deliberação de realização de consulta informal e
respeito ao seu resultado, a Presidência colocou em regime de votação se há um indica�vo deste
Conselho de que a consulta informal, caso ocorra, se dê respeitando o modelo paritário. Proposta 1 – Sim
/ Proposta 2 – Não.  A Proposta 1 foi aprovada com 7 votos favoráveis ao indica�vo do modelo paritário
enquanto posicionamento polí�co deste Conselho (Prof. Carlos Henrique Lopes Pinheiro, Prof. Segone
Ndangalila Cossa, Prof. Mário Henrique Castro Benevides, Prof. Edson Holanda Lima Barboza, Prof. Luis
Eduardo Torres Bedoya, Delane Barbosa da Silveira e Daniel Silva Alves), sendo contabilizados 4 votos na
Proposta 2 (Profa. Denise Ferreira da Costa Cruz, Profa. Francisca Rosália Silva Menezes, Profa. Larissa
Oliveira e Gabarra e Profa. Luma Nogueira de Andrade, com a úl�ma jus�ficando o voto com base no Art.
2º da Resolução n° 19/2018/Consuni) e 1 abstenção (Prof. Robério Américo do Carmo Souza, pois seu
colegiado não chegou a uma decisão sobre essa questão). Finalizando, a Presidência informou aos
presentes que a Direção do IH iniciaria os encaminhamentos para o processo eleitoral, com a elaboração
e publicação dos documentos necessários, frisando a importância de os prazos serem seguidos, pois o
resultado deve ser comunicado à gestão superior 60 dias antes da finalização do mandato da Direção
atual. Houve informes. O Presidente abriu espaço para comunicação e, não havendo manifestações,
afirmou ter uma comunicação a fazer. No dia vinte e quatro de junho de 2022 (24/06/2022) a Diretoria do
IH recebeu o relatório da Auditoria Interna concernente aos PITs e RITs de 2021.1, havendo um conjunto
de constatações da Auditoria que cabe à Direção emi�r um parecer. No momento o conteúdo é restrito,
mas assim que possível será socializado. Nada mais havendo a tratar, a presente sessão foi encerrada às
dezesseis horas e trinta e três minutos (16h33), sobre a qual, para constar, eu, Brenna Moreira Feitosa,
Assistente em Administração, lavrei e subscrevi a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelos demais presentes.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE LOPES PINHEIRO, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 19/07/2022, às 15:52, 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 LUIS EDUARDO TORRES BEDOYA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 19/07/2022, 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 DANIEL SILVA ALVES, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO,
em 19/07/2022, às 16:06, 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 19/07/2022, às 16:13, 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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Documento assinado eletronicamente por FRANCISCA ROSALIA SILVA MENEZES, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 19/07/2022, 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 DENISE FERREIRA DA COSTA CRUZ, COORDENADOR(A),
em 20/07/2022, às 13:20, 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 EDSON HOLANDA LIMA BARBOZA, COORDENADOR(A),
em 20/07/2022, às 14:46, 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 LUMA NOGUEIRA DE ANDRADE, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 20/07/2022, às 17:42, 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 ROBÉRIO AMÉRICO DO CARMO SOUZA,
COORDENADOR(A), em 22/07/2022, às 07:11, 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,
COORDENADOR(A), em 23/07/2022, 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 SEGONE NDANGALILA COSSA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 25/07/2022, às 14:24, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0502170 e
o código CRC B2256AFC.
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