
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA UNIDADE ACADÊMICA INSTITUTO DE CIÊNCIA
DA SAÚDE – ICS 29 DE OUTUBRO DE 2021

Ao vigésimo nono dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às treze horas e dez minutos,
via remota pelo Google Meet no link:meet.google.com/hht-yrmg-jmi 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., Prof.ª Dra. Stella Maia Barbosa, Prof. Dr. Daniel Freire de Sousa,
Profa. Dra. Leilane Barbosa de Sousa, Profa. Dra. Anne Fayma Lopes Chaves, Profa. Dra. Andressa Sueli
Saturnino de Oliveira, Profa. Dra. Edmara Chaves Costa como representante dos técnicos Francisca
Mariana Rufino de Oliveira Silva e como representante do Biotério a técnica Talita Magalhães Rocha
 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 - 23282.012700/2021-
66 - Pessoal: Concurso Público - Seleção Pública; 2. 23282.012366/2021-41 - Pessoal: Concurso Público -
Seleção Pública; 3. 23282.012250/2021-10 - Pessoal: Concurso Público - Seleção Pública; 4-
23282.013871/2021-11 - Administração Geral: Pedidos, Oferecimentos e Informações Diversas, 5-
23282.014754/2021-66 - Pessoal: Eleição de Representantes (inclusive de órgãos superiores); 6-
23282.012472/2021-24 - Pessoal: Concurso Público - Seleção Pública, 7- 23282.014119/2021-89 -
Administração Geral: Pedidos, Oferecimentos e Informações Diversas. O presidente da seção solicitou
inversão de ordem de pautas onde as pautas da relatoria da professora Anne Fayma seriam as primeiras,
seguidas da pauta da professora Ana Caroline Leite e depois as pautas da professora Edmara Chaves.
Acatado o pedido por todos os conselheiros deu-se sequência à seção. O professor Thiago Moura
esclareceu a ausência de representantes discente por estar acontecendo a eleição entres os pares para a
composição da representação estudan�l no conselho. Também o presidente informou a ausência da
subs�tuição da representante do Curso de Especialização de Gestão em Saúde, pois a �tular se encontra
em licença maternidade e possivelmente não tenha encaminhado para um representante do colegiado
do curso. IV- 23282.013871/2021-11 - ADMINISTRAÇÃO GERAL: PEDIDOS, OFERECIMENTOS E
INFORMAÇÕES DIVERSAS.  Professor Thiago Moura passou a palavra para a professora Anne Fayma que
relatou o processo referente ao pedido de manifestação dos Ins�tutos provocados pela Coordenação de
Pesquisa (CPQ) referente a carga horária dos representantes docentes das Unidades Acadêmicas. A
proposta da Coordenação contemplaria que o docente �tular na Comissão Local de Iniciação Cien�ficas
(CLIC) �vesse que dedicar semanalmente 4 horas para realização das a�vidades realizadas. Podendo essa
carga horária ser dividida entre o membro �tular e suplente. A relatora propôs que fosse apresentada à
CPQ a divisão de 3 horas semanais para o docente �tular e 1 horas semanal para o docente suplente. O
presidente Thiago Moura sugeriu a relatora também colocar em apreciação o seu segundo ponto de
pauta, uma vez que são proximamente relacionados e poderiam ser discu�dos conjuntamente. A relatora
Anne Fayma atendeu a sugestão iniciou a relatoria do ponto de pauta VII- 23282.014119/2021-89 -
Administração Geral: Pedidos, Oferecimentos e Informações Diversas: a professora informou que o
assunto se tratava também de um levantamento da Coordenação de Pesquisa de informações junto aos
ins�tutos de modo a embasar a regulamentação da carga horária dos representantes docentes junto a
Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisa (CAPP). Assim como no ponto de pauta anterior a
coordenação também ponderava que poderia ser uma dedicação de 4 horas semanais para a realização
das a�vidades e que essa divisão das horas poderia ser regulada para o docente efe�vo e o suplente.
Colocado os dois assuntos em discussão o professora Edmara Chaves trouxe a fala de que os trabalhos de
presidentes desses �pos de comissões também carecem de uma regulamentação fac�vel com as outras
a�vidades dos docentes, já que ultrapassam as quatro horas. O professor Thiago Moura afirmou da
necessidade de regular a carga horária de todos os docentes de modo que a distribuição possa se
encaixar nas 40 horas semanais com cômputo de todas as a�vidades relacionadas à função.  O professor
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Daniel Freire leu sobre o item 4.7 da Resolução Complementar Consepe/UNILAB N°02 de 16 de julho
2021. Onde informa que os docentes poderiam par�cipar de até três comissões permanentes ou
conselhos com carga horária respec�va de até quatro horas, mas deixa a possibilidade dos regimentos
internos dessas comissões fazerem as alterações desses parâmetros. Os conselheiros(as) destacaram que
os membros das Comissões externas aos ins�tutos são os mais apropriados para definir uma carga
horária es�mada para o trabalho executado, em todo caso diante da necessidade de ter um
posicionamento para amparar a tomada de decisão dos órgãos externos ao Ins�tuto é importante que
haja uma votação das propostas. A professora Edmara Chaves propôs uma divisão de quatro horas
semanais para docente efe�vo e duas horas para a suplência para as comissões permanentes CAPP e CLIC
(proposta 1). O professor Thiago Moura propôs a divisão de três horas para o docente efe�vo e uma hora
a ser des�nada para o docente suplente para as comissões permanentes CAPP e CLIC (proposta 2). Posto
em votação a sugestão mais votada foi a proposta 2 com seis votos a favor dos conselheiros. A proposta 1
teve três votos a favor. Assim sendo a conselho aprovou a divisão de que o docente efe�vo �vesse
contabilizado 3 horas semanais e o suplente 1 hora semanal. VI- 23282.012472/2021-24 - Pessoal:
Concurso Público - Seleção Pública – A relatoria ficou a cargo da professora Ana Caroline Melo. A
professora fez um breve histórico aos presentes sobre o processo de solicitação de abertura de Concurso
Público para provimento de vagas de docentes para o curso de Medicina. Segundo a relatora foram
abertas de imediato duas vagas para os respec�vos setores de estudo: Ciências Fisiológicas e Semiologia
Médica (EDITAL ICS 48/2021) e Ciências Morfológicas e Semiologia Médica (EDITAL ICS 49/2021) ambas
para candidatos graduados em Medicina com doutorado e com 40 hs sem dedicação exclusiva conforme
orientado pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Medicina. Outras cinco vagas para o
provimento de docentes para o curso deverão aguardar o cerceamento da vedação legal de contratação
resultante do estado de calamidade pública decorrente a pandemia de Covid -19. A relatora apresentou
suas divergências quanto a formação profissional necessária para o concurso. A matéria foi colocada para
discussão e depois de apontamentos dos conselheiros e principalmente do Professor Thiago Moura que
levantou a necessidade de se cons�tuir um corpo docente médico desde o início do curso, com o relato
da visita da CAMEM no início do mês onde foi ponderada a necessidade urgente de mais docentes
médicos para o início do curso. A relatora por fim mudou seu posicionamento e deu parecer favorável ao
processo com o perfil do concurso para médico nas duas áreas. Colocado em votação todos concordaram
com o parecer apresentado. I -23282.012700/2021-66 - Pessoal: Concurso Público - Seleção Pública: a
relatoria do processo foi passada para a professora Edmara Chaves que solicitou aos presentes a
apresentação dos três pontos sob sua responsabilidade fossem apresentados conjuntamente e discu�dos
e votados em bloco. A sugestão foi acatada pelos par�cipantes. No primeiro ponto relatado foi a
aprovação do resultado da Seleção Pública para Professor Subs�tuto do Edital nº 34/2021 de 31 de
agosto de 2021 - do Setor de Estudo: Métodos e Técnicas para Diagnós�cos em Parasitologia/ Citologia
Clínica/ Farmacognosia. A candidata aprovada foi Andréa Bessa Teixeira, Ana Isabelle de Gois Queiroz (2°
classificável) Ana Júlia de Morais Santos Oliveira (3° classificável). II- 23282.012366/2021-41 - Pessoal:
Concurso Público - Seleção Pública: No segundo ponto do bloco foi a aprovação do resultado da Seleção
Pública para Professor Subs�tuto do Edital n° 37/2021 de 30 de agosto de 2021 – do Setor de Estudo:
Métodos e Técnicas em Análises Imunológicas/Métodos e Técnicas em Análises Microbiológicas/ Química
Farmacêu�ca. A candidata aprovada foi Andréa Bessa Teixeira, Ta�ane da Silva Araújo (2° classificável)
Nidyedja Goyanna Gomes Gonçalves (3° classificável). III- 23282.012250/2021-10 - Pessoal: Concurso
Público - Seleção Pública: No terceiro ponto do bloco de aprovações foi o resultado da Seleção Pública
para Professora Subs�tuto do Edital N° 33/2021 de 19 de agosto de 2021 – do Setor de Estudo: Processo
de Cuidar na Saúde da Criança e do Adolescente. A candidata aprovada no certame foi Sabrina Silva
Santos. A relatora foi favorável para todos os processos apresentados. Posto em discussão sem
manifestação dos presentes. Em votação todos os par�cipantes foram favoráveis a aprovação dos três
processos de seleção. A professora Stella Maia precisou se ausentar, sendo subs�tuída pela professora
Andressa Suely para votação. A presidência da sessão foi transferida para a professora Ana Caroline Melo
que autorizou a palavra ao professor Thiago Moura para relatar o processo V- 23282.014754/2021-66 -
Pessoal: Eleição de Representantes (inclusive de órgãos superiores) – O relator informou aos presentes
sobre o processo de abertura de Edital 06/2021 para a Seleção de representante docente para o
Conselho ICS (2021-2024). Consta em despacho a sugestão para a Comissão Receptora e Escru�nadora a
indicação dos coordenadores de cursos e seus vices. Posto em discussão entre os presentes seguido de
votação, o edital foi aprovado por unanimidade dos conselheiros. Informes: O professor Thiago Moura



informou sobre os novos parâmetros de divulgação das reuniões do Conselho de Unidade para dar maior
publicidade as discussões desse órgão delibera�vo. Além disso informou a todos que já houve a remoção
dos servidores remanejados da PROPAE para o CAIS e que em breve após ser estruturado o regimento
interno do CAIS e sua aprovação no conselho eles também terão acento nesse órgão delibera�vo do ICS,
conforme o regimento interno do CICS. 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.
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fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por STELLA MAIA BARBOSA, COORDENADOR(A) DE CURSO,
em 16/11/2021, às 10:42, 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 JULIANA JALES DE HOLLANDA CELESTINO, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 16/11/2021, às 17:17, 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 TALITA MAGALHÃES ROCHA, TÉCNICO DE LABORATÓRIO,
em 26/11/2021, às 08:45, 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 DANIEL FREIRE DE SOUSA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 30/11/2021, às 16:11, 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 THIAGO MOURA DE ARAÚJO, DIRETOR(A) DE INSTITUTO,
em 01/12/2021, às 14:25, 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 PAULA MARCIANA PINHEIRO DE OLIVEIRA, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 18/01/2022, às 16:11, 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 TAHISSA FROTA CAVALCANTE, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 18/01/2022, às 17:01, 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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