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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Licenciatura em História

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de 2021, às treze horas e trinta minutos, por meio de 
videoconferência realizada via plataforma Google Meet, realizou-se a 4ª Reunião Extraordinária do Colegiado do 
Curso de Licenciatura em História do Ins tuto de Humanidades da Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-Brasileira, sob a Presidência do seu Coordenador, Prof. Robério Américo do Carmo Souza. Além do 
coordenador, par ciparam da reunião as/os professoras/es Aline Cris na de Oliveira Abbonizio, Edson Borges, 
Edson Holanda Lima Barboza, Fábio Eduardo Cressoni, Fernando Afonso Ferreira Junior, Itacir Marques da Luz, 
José Josberto Montenegro, Natália Cabanillas, Rafael da Cunha Scheffer. O coordenador do curso iniciou a 
reunião lendo a pauta, composta pela pauta única: Avaliação do relatório da CART/IH e elaboração de relatório 
do Colegiado sobre os PITs docentes para o período le vo 2021.1; 2. Informes. A pauta foi aprovada por 
unanimidade e assim se deu a discussão. Após discussão cole va, o colegiado deliberou pelos pareceres abaixo 
listados:

Profª Aline Cris na de Oliveira Abbonizio

PARECER:  Este Colegiado referenda o parecer da CART-IH, por entender que o PIT da docente está em 
conformidade com o quadro de distribuição de carga-horária docente e/ou com o regime de trabalho 
docente da RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR CONSEPE/UNILAB Nº 2, de 16 de julho de 2021.

RECOMENDAÇÃO DE AJUSTE: Não há recomendação de ajuste.

Profª Artemisa Odila Candé Monteiro

PARECER:  Este Colegiado referenda o parecer da CART-IH, por entender que o PIT da docente está em 
conformidade com o quadro de distribuição de carga horária docente e/ou com o regime de trabalho 
docente da RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR CONSEPE/UNILAB Nº 2, de 16 de julho de 2021.

RECOMENDAÇÃO DE AJUSTE: Não há recomendação de ajuste.

Prof. Edson Borges

PARECER: Este Colegiado referenda o parecer da CART-IH, por entender que o PIT do docente não está 
em conformidade com o quadro de distribuição de carga horária docente e/ou com o regime de trabalho 
docente da RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR CONSEPE/UNILAB Nº 2, de 16 de julho de 2021.

RECOMENDAÇÃO DE AJUSTE: Recomenda-se a redução da carga horária de trabalho, com o 
cumprimento das 40 horas, de acordo com o que estabelece o ar go Art. 4º, da referida resolução, que 
determina que para fins de distribuição da carga horária semanal, serão considerados os regimes de 
trabalho descritos para os docentes do Magistério Superior: I - 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, 
em tempo integral, com dedicação exclusiva, com obrigação de prestar 40 (quarenta) horas semanais e 
impedimento de outra a vidade remunerada pública ou privada. Deve ser considerado também o que 
consta no Art. 5º, § 4º: “A par r da necessidade do ins tuto, com a anuência do seu respec vo conselho 
de unidade, é admi da a compensação de carga horária de um semestre para o outro” e o Art. 34: “Na 
hipótese de eventualmente uma a vidade ultrapassar o limite estabelecido nesta resolução, deverá 
constar no PIT do período seguinte, devidamente jus ficada”. (Resolução 02/CONSEP, 2021; p.01 e 06).

Prof. Edson Holanda Lima Barboza

PARECER: Este Colegiado não referenda o parecer da CART-IH, por entender que o PIT do docente está 
em conformidade com as possibilidades de cumprimento de carga horária docente estabelecidas na
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RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR CONSEPE/UNILAB Nº 2, de 16 de julho de 2021 e por isso recomenda que
o referido PIT seja aprovado tal como foi elaborado pelo docente.

RECOMENDAÇÃO DE AJUSTE: não há recomendação de ajuste.

Prof. Fábio Eduardo Cressoni

PARECER: Este Colegiado referenda o parecer da CART-IH por entender que a distribuição de carga
horária do docente não está em conformidade com o ANEXO I da RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR
CONSEPE/UNILAB Nº. 2, de 16 de julho de 2021.

RECOMENDAÇÃO DE AJUSTE: Ajustar o item (reuniões), referente ao campo a�vidades complementares
de ensino por estar em desacordo com o Anexo I, item 1.2.2 da RESOLUÇÃO Nº 2 do CONSEPE.

Prof. Fernando Afonso Ferreira Junior

PARECER: Este Colegiado discorda do parecer da CART-IH por não compreender os mo�vos da orientação
de correção do PIT do docente. O docente compreende que as informações registradas em seu PIT a
respeito do prejeto de extensão do qual par�cipa estão corretas, uma vez que ele atua como
coordenador e também como executor de ações específicas do projeto, cuja carga horária deve ser
também contabilizada, posto que toda a carga horária prevista no projeto foi aprovado pelo Ins�tuto de
Humanidades. O Colegiado segue o entendimento do docente, de que seu PIT somente pode ser ajustado
se o projeto de extensão por ele coordenado �ver sua carga horária de execução reduzida por
determinação do Ins�tuto de Humanidades, que o aprovou tal como está, após a entrada em vigência da
RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR CONSEPE/UNILAB Nº 2, de 16 de julho de 2021.

RECOMENDAÇÃO DE AJUSTE: não há recomendação de ajuste

Prof. Francisco Sandro da Silveira Vieira

PARECER: Este Colegiado concorda com o parecer da CART-IH por entender que a distribuição de carga
horária do docente precisa ser ajustada nos seguintes pontos: projeto de extensão, projeto de pesquisa e
a�vidades de ensino.

RECOMENDAÇÃO DE AJUSTE: Rever as cargas horárias apresentadas para as disciplinas ministradas (as
horas informadas estão inferiores às horas que o docente de fato possui) e para os projetos de pesquisa e
extensão, respeitando os limites máximos apontados na Resolução nº. 2 do CONSEPE. A carga horária
distribuída em reunião também deve ser revista, de modo a atender ao que determina a referida
Resolução no item 1.2.2 de seu Anexo I. Após estes ajustes o docente deve rever a carga horária geral.

Prof. Itacir Marques da Luz

PARECER: Este Colegiado concorda com o parecer da CART-IH, por entender que o PIT do docente excede
a carga horária semanal máxima. Recomenda-se a redução da carga horária de trabalho para a�ngir o
máximo estabelecido em seu regime de trabalho.

RECOMENDAÇÃO DE AJUSTE: Recomenda-se a redução da carga horária de trabalho, com o
cumprimento das 40 horas, de acordo com o que estabelece o Art. 4º, da referida Resolução, que
determina que para fins de distribuição da carga horária semanal, serão considerados os regimes de
trabalho descritos para os docentes do Magistério Superior: I - 40 (quarenta) horas semanais de trabalho,
em tempo integral, com dedicação exclusiva, com obrigação de prestar 40 (quarenta) horas semanais e
impedimento de outra a�vidade remunerada pública ou privada. Deve ser considerado também o que
consta no Art. 5º, § 4º: “A par�r da necessidade do ins�tuto, com a anuência do seu respec�vo conselho
de unidade, é admi�da a compensação de carga horária de um semestre para o outro” e o Art. 34: “Na
hipótese de eventualmente uma a�vidade ultrapassar o limite estabelecido nesta resolução, deverá
constar no PIT do período seguinte, devidamente jus�ficada”. (Resolução 02/CONSEP, 2021; p.01 e 06).

Prof. José Josberto Montenegro Sousa

PARECER:  Este Colegiado referenda o parecer da CART-IH, por entender que o PIT do docente está em
conformidade com o quadro de distribuição de carga horária docente e/ou com o regime de trabalho
docente da RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR CONSEPE/UNILAB Nº 2, de 16 de julho de 2021.

RECOMENDAÇÃO DE AJUSTE: Não há recomendação de ajuste.
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Profª Larissa Oliveira e Gabarra

PARECER: Este Colegiado concorda com o parecer da CART-IH por entender que a distribuição de carga
horária da docente não está em conformidade com o ANEXO I da RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR
CONSEPE/UNILAB Nº 2, de 16 de julho de 2021.

RECOMENDAÇÃO DE AJUSTE: É necessário ajustar o item (reuniões), referente ao campo a�vidades
complementares de ensino por estar em desacordo com o Anexo I, item 1.2.2 da RESOLUÇÃO Nº 2 do
CONSEPE.

Prof. Marcos Vinicius Santos Dias Coelho

PARECER: Este Colegiado concorda com o parecer da CART-IH por entender que o PIT do docente precisa
de ajuste no item reuniões, referente ao campo a�vidades complementares de ensino, mas discorda da
recomendação de que o professor não possa informar que cumpre carga horária superior a 40 horas
semanais, por entender que o PIT do docente está em conformidade com as possibilidades de
cumprimento da carga horária docente estabelecidas na RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR CONSEPE/UNILAB
Nº 2, de 16 de julho de 2021

RECOMENDAÇÃO DE AJUSTE: Faz-se necessário ajustar o item (reuniões), referente ao campo a�vidades
complementares de ensino por estar em desacordo com o Anexo I, item 1.2.2 da RESOLUÇÃO Nº 2 do
CONSEPE.

Profª Natalia Cabanillas

PARECER: Este Colegiado concorda com o parecer da CART-IH por entender que o PIT da docente precisa
ser reapresentado no formato do formulário indicado pela SGP/UNILAB, mas discorda da recomendação
de que a docente não possa informar que cumpre carga horária superior a 40 horas semanais, por
entender que o PIT da docente está em conformidade com as possibilidades de cumprimento da carga
horária docente estabelecidas na RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR CONSEPE/UNILAB Nº 2, de 16 de julho de
2021

RECOMENDAÇÃO DE AJUSTE: É necessário reapresentar o PIT à Direção do Ins�tuto de Humanidades
dentro do formulário indicado pela SGP/UNILAB.

Prof. Rafael da Cunha Scheffer

PARECER: Este Colegiado concorda com o parecer da CART-IH, por entender que PIT do docente está em
conformidade com o quadro de distribuição da carga horária docente e/ou com o regime de trabalho
docente da RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR CONSEPE/UNILAB Nº 2, de 16 de 
julho de 2021.

RECOMENDAÇÃO DE AJUSTE: Verificar o adequado preenchimento das a�vidades docentes nos campos
do PIT (Formulário disponibilizado pela SGP).

Prof. Robério Américo do Carmo Souza

PARECER:  Este Colegiado referenda o parecer da CART-IH, por entender que o PIT do docente está em
conformidade com o quadro de distribuição de carga-horária docente e/ou com o regime de trabalho
docente da RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR CONSEPE/UNILAB Nº 2, de 16 de julho de 2021.

RECOMENDAÇÃO DE AJUSTE: Não há recomendação de ajuste.

Prof. Roberto Kennedy Gomes Franco

PARECER: Este Colegiado referenda o parecer da CART-IH, por entender que o PIT do docente está em
conformidade com o quadro de distribuição de carga-horária docente e/ou com o regime de trabalho
docente da RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR CONSEPE/UNILAB Nº 2, de 16 de julho DE 2021.

RECOMENDAÇÃO DE AJUSTE: Verificar o adequado preenchimento das a�vidades docentes nos campos
do PIT (pela SGP). Membro de colegiado (Reunião) deve ser preenchido em a�vidades complementares
de ensino.

Prof. Sergio Krieger Barreira
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PARECER:  Este Colegiado referenda o parecer da CART-IH, por entender que o PIT do docente está em
conformidade com o quadro de distribuição [da] carga horária docente e/ou com o regime de trabalho
docente da RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR CONSEPE/UNILAB Nº 2, de 16 de julho de 2021.

RECOMENDAÇÃO DE AJUSTE: Não há recomendação de ajuste.

Nada mais havendo a relatar, os trabalhos foram encerrados às dezesseis horas e trinta minutos e eu,
Robério Américo do Carmo Souza, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por
mim e pelos demais membros do Colegiado do Curso de Licenciatura em História da UNILAB/CE que
par�ciparam da reunião.

Documento assinado eletronicamente por ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA ABBONIZIO, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 13/12/2021, às 11:20, 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 RAFAEL DA CUNHA SCHEFFER, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 13/12/2021, às 11:20, 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 ROBÉRIO AMÉRICO DO CARMO SOUZA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 13/12/2021, às 12:12, 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, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 13/12/2021, às 12:12, 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 NATALIA CABANILLAS, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 13/12/2021, às 13:25, 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 EDSON BORGES, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR,
em 13/12/2021, às 15:39, 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 FABIO EDUARDO CRESSONI, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 13/12/2021, às 18:21, 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 FERNANDO AFONSO FERREIRA JUNIOR, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 14/12/2021, às 08:01, 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 JOSE JOSBERTO MONTENEGRO SOUSA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 14/12/2021, às 08:36, 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 ITACIR MARQUES DA LUZ, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 14/12/2021, às 13:38, 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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