UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
ATA DE REUNIÃO - 01ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CICS 2022
Às treze horas e quinze minutos do dia cinco de abril de dois mil e vinte e dois foi realizada a primeira Sessão Ordinária do Conselho do Instituto de Ciências
da Saúde (CICS) do ano de 2022. Estavam presentes na reunião: Thiago Moura de Araújo; Mike Henrique Candido Lino; Fernanda Gisele Silva dos Santos;
Talita Magalhães Rocha; Francisco Washington Barros Araújo Nepomuceno; Emília Soares Chaves Rouberte; Rafaella Pessoa Moreira; Raquel Petrilli Eloy;
Patrícia Freire de Vasconcelos; Stella Maia Barbosa; Gilvan Ferreira Felipe; Erika Helena Salles de Brito; Isadora Marques Barbosa e Vitor Teixeira Noronha. E
através da plataforma Google Meet: Alana Santos Monte; Monaliza Ribeiro Mariano; Matheus Conrado Cordeiro de Oliveira; Lidia Rocha de Oliveira e Ruth
Shely de Castro Queirós Pelucio. Pautas: Eleição para representante técnico para o Conselho do ICS; Manifestação do ICS sobre criação de novos cursos de
graduação; Ofertas de vagas para o Curso de Mestrado Acadêmico em Enfermagem; Solicitação para aproveitamento de concurso para o curso de Medicina;
Lotação da docente Claudia Alessandra Fortes Aiub no ICS; Solicitação de parceria técnica para o Projeto +Saúde e Sexualidade; Seleção para professor do
curso de Medicina. I. SEI_23282.016842_2021_01. O presidente do conselho abre a sessão. De início o professor Thiago relata sobre o processo eleitoral de
escolha dos representantes dos TAE’s para o CICS, de edital nº 08/2021, onde as servidoras FRANCISCA MARIANA RUFINO DE OLIVEIRA, FERNANDA GISELE
SILVA DOS SANTOS e TALITA MAGALHÃES ROCHA foram designadas para Comissão Escrutinadora e Comissão Receptora e cujo resultado final saiu no dia
18/01/2022 com os seguintes nomes Chapa 1: Cláudio Wagner Santos Lima – Suplente: Mike Henrique Candido Lino; Chapa 2: Victor Teixeira Noronha Suplente: Antônia Régia Cosme de Freitas; Chapa 3: Isadora Marques Barbosa – Suplente: Fernanda Maria Leorne Lima Sampaio. O parecer do relator foi
favorável. Em votação, todos os presentes foram favoráveis, pauta aprovada. II. SEI_23282.004301_2022_11. Também relatado pelo professor Thiago o
processo acerca da criação de novos cursos a pedido da PROGRAD para o PDI da UNILAB que segue em elaboração, o mesmo enfatiza que há demandas não
somente para novos cursos de graduação como também de pós-graduação para 2022-2026, devendo, para abertura, serem obedecidos os regramentos do
MEC e um estudo local e do mercado de trabalho. O relato apresenta a proposta do Curso de Nutrição para o ICS para inclusão no PDI da UNILAB (20222026). O professor enfatizou a necessidade de planejamento da gestão superior para a abertura de novos cursos para diminuir problemas como falta de
espaço, falta de laboratórios e de professores. O parecer do relator apresentou o curso de Nutrição para inclusão no PDI 2022-2026 da UNILAB. A
justificativa foi fortalecida pelo início do curso de Engenharia de Alimentos que tem aproximação com o curso de nutrição. Em discussão a professora Raquel
reforça a necessidade de aumento do número de professores do corpo docente para que a abertura de novos cursos seja feita. Em votação, tivemos a
proposta aprovada por unanimidade. III. SEI_23282.002902_2022_81. Seguindo, a professora Monalisa relata acerca da oferta de vagas para o curso de
mestrado acadêmico em Enfermagem, alteração das temáticas e das datas do processo. Após a apreciação da pauta, o seu parecer foi aprovado por
unanimidade. IV. SEI_23282.003958_2022_52. O professor Gilvan relatou sobre a solicitação de aproveitamento de concurso público do Edital Nº 71/2018
da UFC referente à candidata Ticiane Moreira Abreu para o cargo de professor de magistério superior em Fisiologia e Farmacologia do setor de Clínica
Médica da UFC, ressaltando que no ICS há candidatos aprovados em concurso público para área docente aguardando convocação (Edital nº 49/2021 e Edital
Nº 10/2019), carecendo, portanto, neste momento, de motivos que justifiquem o aproveitamento de concurso de candidato aprovado em outra instituição.

Tem seu parecer não favorável ao aproveitamento aprovado. V. SEI_23282.004599_2022_51. A professora Patrícia Vasconcelos relata sobre a lotação da
docente Claudia Alessandra Fortes Aiub no ICS. A relatora fez a leitura do parecer com a descrição do processo e as etapas da redistribuição da docente para
UNILAB e apresentando o perfil acadêmico e ações descritas no PIT. Ao final o parecer é favorável à lotação da docente no ICS. O prof. Thiago Moura coloca
o ponto em discussão. Alguns conselheiros apontaram que não foi possível acessar o processo a tempo. O Prof. Thiago pede a palavra para apresentar
melhor o despacho da direção do ICS com a justificativa da lotação da docente no ICS. A professora Emília questiona sobre o impacto qualitativo da adesão
da docente ao ICS e o impacto na RAP dos cursos do ICS. O professor Washington relata que necessitaria discutir mais com os colegiados como a docente
pode contribuir nas disciplinas e apontou que a RAP do ICS foi impactada com a chegada da docente e a Reitoria apontou que a RAP do ICS está baixa, o que
impacta a contratação de docentes farmacêuticos. Profa. Rafaella Pessoa destaca que não ficou claro a chegada da docente no ICS. O professor Washington
pede vistas ao processo em questão, mas depois retira o pedido. Professor Thiago reforça que a docente já está contribuindo com os cursos do ICS e
também irá contribuir com o curso de medicina. Ele relatou que a RAP será alterada tão logo comece o curso de medicina e não poderia ser o único
parâmetro para a lotação da docente. Em votação nominal, o processo obteve 6 votos favoráveis (Thiago; Erika, Stella, Anne, Monaliza e Isadora) e 7
abstenções (Washington; Gilvan, Emilia, Rafaella, Talita, Victor e Mike) e, portanto, foi aprovado. VI. SEI_23282.004697_2022_98. A técnica Talita relata
sobre a solicitação de parceria técnica do IF campus Acaraú para o Projeto +Saúde e Sexualidade e teve seu parecer favorável aprovado por unanimidade.
VII. SEI_23282.002690_2022_31. A professora Erika relata sobre o processo seletivo para professor do curso de Medicina (Edital 48/2021) no qual os
candidatos não compareceram à prova escrita e, portanto, foram desclassificados. O conselho apoia a desclassificação e o edital será reaberto com a
mudança da redução da exigência de qualificação. A professora Erika ainda relatou também acerca do processo SEI_23282.002561_2022_43 no qual é a
favor da indicação do candidato José Carlos Rodrigues do Nascimento do Edital N° 49/2021 do setor de Ciências Morfológicas e Semiologia Médica, pois o
mesmo possui a titulação exigida e atingiu média suficiente para a aprovação. O processo em questão também obteve aprovação do conselho. Sem mais
pontos a serem discutidos, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e vinte e três minutos. Eu, Monique Machado Martins, lavro a presente ata, a qual
será lida e aprovada pelo coletivo de docentes e servidores presentes.
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