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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 04ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA UNIDADE ACADÊMICA INSTITUTO DE
CIÊNCIA DA SAÚDE – ICS

22 DE OUTUBRO DE 2020

Ao vigésimo segundo dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às treze horas e treze minutos, via
remota pelo Google Meet no link: meet.google.com/zoj-hkks-avo  em decorrência da pandemia de Covid-19.
A reunião contava com os seguintes par�cipantes: Prof. Dr. Thiago Moura de Araújo, Profa. Dra. Ana Caroline
Rocha de Melo Leite, Profa. Dra. Érika Helena Salles Brito, Prof; Dra Tahissa Frota Cavalcante. Profa. Dra.
Leilane Barbosa de Sousa, Prof. Dr. Daniel Freire de Sousa, Profa. Dra. Juliana Celes�no, Profa. Dra. Lydia
Vieira Freitas dos Santos como representante dos técnicos  Francisca Mariana Rufino de Oliveira Silva e o
representante dos discentes Vitória Talya dos Santos Souza.  ABERTURA DOS TRABALHOS. Havendo quórum,
o presidente do conselho, professor Thiago Moura de Araújo, dá início à sessão com a aprovação da pauta
pelos presentes, a saber: 1- Licença Capacitação Profa. Rafaella Pessoa Moreira - 23282.410398/2020-27; 2- -
Licença Capacitação Profa. Andressa Suelly Saturnino de Oliveira - 23282.410455/2020-78; 3- Capacitação
Técnica Fernanda Gisele Silva dos Santos - 23282.410574/2020-21; 4- Licença Capacitação Profa Vivian
Saraiva Veras - 23282.410584/2020-66. 5- Prorrogação Afastamento Profa Monaliza Ribeiro Mariano -
23282.508703/2019-86. 6- Edital para novos docente no Mestrado Acadêmico em Enfermagem- MAENF -
23282.410039/2020-70. O presidente do Conselho Prof. Thiago Moura solicitou e foi aprovado por todos a
inclusão de mais um ponto de pauta: 7- Readequação de Espaços do ICS para o Laboratório de Farmácia. A
conselheira Tahissa Cavalcante solicitou a mudança de ordem de pauta para que pudesse relatar todos os
processos sob sua responsabilidade antes do início da aula que iria ministrar às 14hs. Todos aprovaram
dando início a relatoria do processo I- LICENÇA CAPACITAÇÃO PROFA. RAFAELLA PESSOA MOREIRA – A
relatora Profa Tahissa Cavalcante esclareceu sobre o processo de solicitação de Licença Capacitação
protocolado pela professora, informou que o período de afastamento será entre 17 de maio de 2021 até 17
de agosto de 2021. O parecer da relatora foi favorável e após breve discussão entre os conselheiros a cerca
da repercussão acadêmica, tempo de expiração da licença a solicitação foi aprovada por todos para dar
prosseguimento ao processo. VI- EDITAL PARA NOVOS DOCENTE NO MESTRADO ACADÊMICO EM
ENFERMAGEM- MAENF – Ainda sob a relatoria da professora Tahissa ela fez breve relato sobre a abertura de
edital para professor permanente do programa de pós-graduação stritu sensu em Enfermagem. Deu ciência
ao conselho que o edital já havia sido aprovado pelo CONSEPE e que com a seleção de novos membros do
corpo docente permanente pode o programa planejar-se para criação de um curso de doutorado
posteriormente. Após o parecer favorável da conselheira foi colocada em votação e aprovado por todos
conselheiros o edital de seleção.  II- LICENÇA CAPACITAÇÃO PROFA ANDRESSA SUELLY SATURNINO DE
OLIVEIRA – A Profa. Ana Caroline Leite iniciou a relatoria do processo de Licença Capacitação da docente.
Após breve relato onde informou o tempo de afastamento solicitado: 04 de janeiro de 2021 a 3 de fevereiro
2021 para cursos de aperfeiçoamento na carreira. A relatora foi favorável a solicitação e após discussão entre
os par�cipantes foi aprovado por 9 (nove) conselheiros e contou com uma abstenção de um conselheiro,
podendo o processo seguir os tramites administra�vos necessários. III- CAPACITAÇÃO TÉCNICA FERNANDA
GISELE SILVA DOS SANTOS – a relatora profa Ana Caroline Leite não conseguiu visualizar nenhum documento
de solicitação neste processo na plataforma do SEI até o final da tarde do dia 21 de outubro de 2020, não
podendo fazer a relatoria do caso para julgamento dos conselheiros. IV- LICENÇA CAPACITAÇÃO PROFA
VIVIAN SARAIVA VERAS- A Profa. Ana Caroline Leite con�nuou a relatoria agora do processo de Licença
Capacitação da docente Vivian Saraiva. A conselheira informou que a docente planeja se afastar para
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desenvolvimento de estágio técnico no hospital universitário Walter Can�dio no período entre: 12 de janeiro
e 26 de fevereiro de 2021, além disse a docente afirma que irá realizar cursos online durante esse período,
mas não consta em processo a matrícula desses cursos. Consta em processo um o�cio da Diretoria do ICS de
ciência sobre o pedido de solicitação de afastamento da docente, o prof Thiago Moura salientou em
discussão com os conselheiro sobre o processo, que não se trata de um o�cio de autorização, posto que isso
não pode ser concedido pela Diretoria.  A conselheira do programa de Pós-graduação do MAENF pediu vistas
do processo alegando prejuízos ao programa de pós-graduação e também a disciplina da graduação que a
docente está vinculada.  O professor Thiago Moura passou a palavra para a conselheira Érika Helena  Salles
 para a relatoria do processo V- PRORROGAÇÃO AFASTAMENTO PROFA MONALIZA RIBEIRO MARIANO -  A
relatora informou sobre o processo de dilatação do prazo de afastamento para Pós-Doutorado de modo a
docente realizar a conclusão do mesmo por mo�vo de parto. Consta que a solicitação que a prorrogação já
foi concedida pelo CNPQ e após esclarecimentos a conselheira emi�u parecer favorável à dilatação do prazo.
Após breve discussão todos os conselheiros aprovaram a prorrogação do afastamento.  A presidência da
sessão foi passada para a Profa Erika Salles e o Prof Thiago Moura iniciou o relato sobre a disponibilidade de
espaços para os laboratórios de Farmacotécnica e Fisico-química. Colocou em apreciação pelos conselheiros
a des�nação de parte da sala 307 para alocar o laboratório de Fisico-química. Após breve discussão foi
aprovado por todos, a propositura do relator. Não havendo mais nada a relatar eu, Francisca Mariana Rufino
de Oliveira Silva, lavro esta ata que será lida, aprovada e assinada pelos demais membros par�cipantes do
conselho.  

Documento assinado eletronicamente por ERIKA HELENA SALLES DE BRITO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 29/10/2020, às 20:45, 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 JULIANA JALES DE HOLLANDA CELESTINO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 29/10/2020, às 21:27, 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 TAHISSA FROTA CAVALCANTE, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 30/10/2020, às 06:54, 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 THIAGO MOURA DE ARAÚJO, DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em
30/10/2020, às 07:09, 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 FRANCISCA MARIANA RUFINO DE OLIVEIRA SILVA, TÉCNICO
DE LABORATÓRIO, em 30/10/2020, às 09:49, 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 ANA CAROLINE ROCHA DE MELO LEITE, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 02/11/2020, 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.

Documento assinado eletronicamente por VITÓRIA TALYA DOS SANTOS SOUSA, Usuário Externo, em
03/11/2020, às 11:18, 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 LEILANE BARBOSA DE SOUSA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 12/11/2020, às 00:05, 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 DANIEL FREIRE DE SOUSA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 16/11/2020, às 08:19, 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 0194571 e o
código CRC D3DF60E9.
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