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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM
HISTÓRIA DA UNILAB – CEARÁ – 2021

 

Às dez horas do dia 25 de agosto de dois mil e vinte e um, por meio de videoconferência na plataforma
Google Meet, teve início a segunda sessão extraordinária do ano de dois mil e vinte e um do Colegiado
do Curso de Licenciatura em História – UNILAB - Ceará, por convocação do vice Coordenador em
exercício, Professor José Josberto Montenegro Sousa. Es�veram presentes as/os professoras/es: Aline
Cris�na de Oliveira Abbonizio, Edson Borges, Edson Holanda Lima Barbosa, Fabio Eduardo Cressoni,
Fernanda Aparecida Domingos Pinheiro, Marcos Vinicius Dias Coelho, Natalia Cabanillas, Rafael da Cunha
Scheffer, Robério Américo Souza, Roberto Kennedy Gomes Franco, e os representantes discentes Dário
Daniel e Maílson de Souza. O Coordenador do curso iniciou a reunião lendo a pauta, composta pelos
seguintes pontos: 1º Discussão da Resolução Complementar nº 2 do CONSEPE que define os critérios
para a distribuição da carga horária de a�vidades desenvolvidas pelos integrantes da carreira do
magistério superior, 2º Indicação de Representantes para Compor de Comissão de Avaliação do Regime
de Trabalho no curso de história da UNILAB - CE., 3º Indicação de subs�tuição do vice  coordenador em
exercício, durante período de férias, e 4º Informes. Os presentes à reunião discu�ram o primeiro ponto
de pauta, referente à resolução, manifestando preocupações com o processo de implementação da
mesma, uma vez que a ins�tuição necessitará formalizar procedimentos quanto à padronização e
reconhecimento de critérios condizentes suficientemente abrangentes às a�vidades desenvolvidas nos
âmbitos do ensino, pesquisa e extensão na Universidade. O segundo ponto de pauta, Indicação de
Representantes para Compor de Comissão de Avaliação do Regime de Trabalho no curso de história da
UNILAB – CE, o professor Américo Souza teceu considerações acerca das funções, bem como a
cons�tuição da mesma. Em seguida o professor José Josberto M. Sousa, apresentou as três propostas de
composição da comissão, sugeridas em reunião do Ins�tuto de Humanidades, quais sejam: I comissão
composta por um representante de cada colegiado de cursos; II comissão composta pelo coordenador de
cada curso; III comissão composta pelo vice coordenador de curso.  O professor Fábio Eduardo Cressoni
se manifestou favorável à terceira opção. O vice coordenador propôs que além de indicar um
representante regular, o colegiado cons�tuísse também um suplente a eventuais impossibilidades de
comparecimento do �tular. Colocada em votação, as opções de composição assinaladas anteriormente,
os integrantes do colegiado presentes, foram, unanimemente favoráveis à proposta I, em que a comissão
seja composta por um representante do colegiado. Após esta etapa, foi solicitado aos presentes que se
manifestassem quanto à disposição de par�cipar como integrante da comissão. Apresentaram-se como
candidatos os professores: Fábio Eduardo Cressoni e Américo Souza. Subme�dos à votação, o professor
Américo Souza recebeu oito votos e o professor Fábio Cressoni, obteve cinco votos.  Mediante este
resultado, o colegiado considerou a indicação do professor Américo Souza como representante �tular e o
professor Fabio Cressoni como suplente. Em discussão o terceiro ponto de pauta, Indicação de
subs�tuição do vice coordenador em exercício durante período de férias. O professor José Josberto M.
Sousa relatou que, tendo em vista a indefinição que resultou do processo de eleição de coordenador e
vice, permaneceria em exercício na função temporariamente. Transcorrida a discussão, houve
entendimento que o exercício da Coordenação do curso ficará a cargo do/a docente decano/a. Desse
modo, o coordenador em exercício deverá fazer consulta ao corpo docente, considerando a ordem de
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decanato, para definir quem atenderá a demanda. O quarto ponto, Informes: 4º Informes: o Professor
Marcos Vinícius D. Coelho informou que o V Fórum nacional de gestão cultural das ins�tuições de ensino
superior (FORCULT), criada em 2017, será realizada nos dias 28, 29 e 30 de Setembro de 2021 e será
coordenada pela Universidade Federal de Goiás com a colaboração da Rede de Cultura IPES-GO. Nada
mais havendo a relatar, os trabalhos foram encerrados às 11 horas e trinta minutos e eu, José Josberto
Montenegro Sousa, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos
membros do Colegiado do Curso.

 

Aline Cris�na de Oliveira Abbonizio

Edson Borges

Edson Holanda Lima Barbosa

Fabio Eduardo Cressoni

Fernanda Aparecida Domingos Pinheiro

Jose Josberto Montenegro Sousa

Marcos Vinicius Santos Dias Coelho 

Natalia Cabanillas

Rafael da Cunha Scheffer

Robério Américo do Carmo Souza

Roberto Kennedy Gomes Franco

Representantes discentes:

Maílson de Souza 

Dário Daniel

Documento assinado eletronicamente por JOSE JOSBERTO MONTENEGRO SOUSA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 22/10/2021, às 14:23, 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 FERNANDA APARECIDA DOMINGOS PINHEIRO,
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 22/10/2021, às 15:04, 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 RAFAEL DA CUNHA SCHEFFER, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 22/10/2021, às 15:10, 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 ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA ABBONIZIO, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 22/10/2021, às 15:17, 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 ROBERTO KENNEDY GOMES FRANCO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 22/10/2021, às 19:53, 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 MARCOS VINICIUS SANTOS DIAS COELHO, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 25/10/2021, às 11:41, 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 EDSON HOLANDA LIMA BARBOZA, COORDENADOR(A),
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em 26/10/2021, às 10:20, 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 BORGES, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR,
em 13/12/2021, às 15:48, 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 0326343 e
o código CRC E9BCE228.

Referência: Processo nº 23282.011503/2021-20 SEI nº 0326343

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

