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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 6ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE ACADÊMICA DO INSTITUTO DE
HUMANIDADES - 05/08/2022

 

Às quinze horas e dezoito minutos (15h18) do dia cinco de agosto de dois mil e vinte e dois (05/08/2022),
presencialmente, aconteceu a 6ª Sessão Extraordinária do Conselho de Unidade Acadêmica do Ins�tuto
de Humanidades do corrente ano, para tratar o único ponto de pauta: 1 – Eleição para Diretor (a) e Vice-
Diretor (a) do Ins�tuto de Humanidades para o quadriênio 2022-2026.

Es�veram presentes: o Decano do Conselho de Unidade Acadêmica, Prof. Dr. Robério Américo do Carmo
Souza; a Vice- Coordenadora do Curso de Licenciatura em Sociologia, Profa. Dra. Joana Elisa Röwer; a
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Pedagogia, Profa. Dra. Joana D’arc de Sousa Lima; o
Coordenador do Mestrado Interdisciplinar em Humanidades, Prof. Dr. Edson Holanda Lima Barboza, o
Coordenador do Bacharelado em Humanidades, Prof. Dr. Leandro de Proença Lopes, a Representante do
Centro Integrado de Atenção ao Desenvolvimento Infan�l (CIADI), Profa. Dra. Larissa Oliveira e Gabarra;
Coordenadora do Mestrado em Antropologia, Prof.ª Dra. Violeta Maria de Siqueira Holanda, a
Representante do Núcleo de Documentação Cultural Ladeísse Silveira (NUDOC), Profa. Dra. Daniele
Ellery Mourão, o representante docente, Prof. Dr. Segone Ndangalila Cossa, o vice-coordenador do Curso
de Bacharelado em Antropologia, Prof. Dr. Rhuan Carlos dos Santos Lopes; além dos representantes da
comissão eleitoral, Prof. Lailson Ferreira da Silva, Antonio Wilame Ferreira da Silva Júnior (Discente) e a
representante do DCE e do C.A. de Pedagogia/IH (observadora/ouvinte), Geyse Anne Souza da Silva.

O Professor Robério Américo iniciou sua fala explicando que, diante da vacância do cargo de diretor do
Ins�tuto de Humanidades, decorrente da exoneração do Prof. Dr. Carlos Henrique Lopes Pinheiro,
deferida pela PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 250, de 2 de agosto de 2022, e do afastamento do Vice-
Diretor, Prof. Dr. Rubem Franklin, para cumprimento de estágio pós-doutoral, o mesmo, na condição de
membro �tular deste conselho com o mais an�go vínculo de professor efe�vo junto à UNILAB, amparado
no que va�cina O Regimento Geral da UNILAB, em seu Art. 13, § 1 º presidiria esta 6ª Reunião
Extraordinária, que tem como pauta única a con�nuidade das ações, concernentes a este colegiado,
rela�vas ao Processo SEI 23282.010608/2022-42, que encaminha eleição para provimento dos cargos de
Diretor e Vice-Diretor do Ins�tuto de Humanidades. Em face da situação de vacância referida e em
função da necessidade premente de dar provimento às demandas burocrá�co-administra�vas que
diariamente chegam à Direção e precisam ser encaminhadas, sob pena de gerar graves prejuízos ao
Ins�tuto de Humanidades e à Comunidade Acadêmica que ele abriga, ainda mais agora com a situação de
não termos mais servidores Taes lotados no IH, abriu-se os trabalhos solicitando ao Conselho que, com
base no que ins�tui o Art.14, parágrafos 9 e 10 do Regimento Geral da UNILAB, que se estabeleça o
caráter de urgência na discussão e tramitação da pauta em tela. Os/as conselheiros manifestaram
concordância, iniciando, deste modo, a tramitação da pauta.

O decano, dando con�nuidade a sua fala, pontuou que conforme registro em Ata, este Conselho, em sua
5ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 28 de junho de 2022, deliberou pela não realização de
consulta formal à Comunidade Acadêmica e solicitou que esta mesma comunidade, por meio de suas
en�dades representa�vas, realizasse uma consulta informal, indicando, ainda, que esta se desse na forma
de paridade entre os pesos de votos das categorias. Na mesma reunião este Conselho deliberou,
também, por acatar integralmente o resultado Da consulta informal. A Consulta Informal foi realizada
considerando a paridade de peso dos votos das três categorias que compõem a comunidade acadêmica
do IH e seu resultado foi devidamente apensado no processo que é objeto dessa 6ª Reunião
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Extraordinária Processo ao qual todos os membros deste conselho têm livre acesso pela Plataforma SEI. E
solicitou a manifestação dos conselheiros sobre o tópico. Não houve manifestações. Deste modo, este
Conselho acatou integralmente o resultado da consulta informal como efe�va e cumprida. Isto posto,
destacou que uma vez acatada a consulta informal, cabe ao conselho realizar a eleição formal,
considerando ser a en�dade com prerroga�va para eleger a lista tríplice que é apresentada a
administração superior. Em seguida, repassou a condução da reunião para a comissão eleitoral. O
presidente da comissão eleitoral, prof. Lailson Ferreira iniciou sua fala explanando como se deu o
processo eleitoral concernente ao recebimento de inscrições e a condução dos trabalhos. A profa. Joana
D’Arc solicitou destaque em sua fala informando que havia requerido uma reunião extraordinária a
direção do IH, para tratar das desistências das candidaturas e condução do processo de eleição e não
obteve sucesso. Foi colocada também a necessidade de indicação do terceiro nome para compor a lista
tríplice, tanto para diretor/a, como para vice-diretor/a. Houve ampla discussão. Após discussão houve
indicação dos nomes da profa. Violeta Maria e prof. Robério Américo para compor a cédula da eleição
formal de votação, sendo aprovado por unanimidade. Deu-se intervalo para que a comissão organizasse o
processo de votação. Retornando a sala de reunião. A comissão apresentou o material que seria u�lizado
na eleição. Os/as conselheiros/as realizaram a votação. A comissão realizou a contagem dos votos e
apresentou o resultado, após contagem das cédulas. Obtendo-se o resultado abaixo descrito:

 Cargo de diretor:

Candidato/a Total de votos

Profa. Dra. Luma Nogueira de Andrade 7

Prof. Carlos Henrique Lopes Pinheiro 2

Profa. Violeta Maria de Siqueira Holanda 1

 

Cargo de vice-diretor:

Candidato/a Total de votos

Prof. Patrício Carneiro Araújo   7

Prof. Joserlene Lima Pinheiro 2

Prof. Robério Américo do Carmo Souza 1

 

Por fim, o prof. Robério Américo, decano do conselho agradeceu a presença dos/as conselheiros/as e
solicitou atenção e celeridade dos encaminhamentos do resultado. Ainda houve a manifestação da profa.
Violeta e do professor Edson sobre a situação delicada que se encontra o Ins�tuto sem TAEs num
momento de matrícula dos estudantes na graduação. A discente Geyse pediu a palavra para ler um e-mail
em resposta a outro Ins�tuto em que a direção do DCE havia sido citado, para eles, de forma indevida.
Nada mais havendo a tratar, a presente sessão foi encerrada às dezesseis horas e trinta minutos (16h30),
sobre a qual, para constar, eu, Antonia Leiliane Pontes Pereira Guedes, Assistente de Apoio a Gestão,
lavrei e subscrevi a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos demais presentes.

Documento assinado eletronicamente por EDSON HOLANDA LIMA BARBOZA, COORDENADOR(A),
em 08/08/2022, às 15:29, 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 VIOLETA MARIA DE SIQUEIRA HOLANDA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 08/08/2022, às 15:30, conforme horário oficial de Brasília, com

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DANIELE ELLERY MOURÃO, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 08/08/2022, às 15:34, 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 08/08/2022, às 15:41, 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, COORDENADOR(A), em
08/08/2022, às 15:50, 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 08/08/2022, às 15:58, 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 ROBÉRIO AMÉRICO DO CARMO SOUZA,
COORDENADOR(A), em 08/08/2022, às 21:49, 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 JOANA ELISA RÖWER, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 09/08/2022, às 11:17, 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 RHUAN CARLOS DOS SANTOS LOPES, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 09/08/2022, às 15:53, 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 0513863 e
o código CRC DE34F804.

Referência: Processo nº 23282.012416/2022-71 SEI nº 0513863
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