
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 7ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE ACADÊMICA DO INSTITUTO DE
HUMANIDADES - 27/09/2022

 

Às quatorze horas e dezenove minutos (14h19) do dia vinte e sete de setembro de dois mil e vinte e dois
(27/09/2022), presencialmente aconteceu a 7ª Sessão Extraordinária do Conselho de Unidade Acadêmica
do Ins�tuto de Humanidades do corrente ano, para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1. RIT’s refeitos
2021.1; 2. Mudança de cursos para o Campus das Auroras; 3. A�vidades Acadêmicas e Administra�vas da
Secretaria do IH (Processo 23282.013519/2022-58 e 23282.013520/2022-82); 4. Solicitação de pedido
remoto da profa. Silviana Fernandes Mariz (Processo SEI nº 23282.013280/2022-16); 5. Apreciação
do pedido de remoção da Professora Michelle Cirne Ilges para o Ins�tuto de Humanidades e Letras dos
Malês/BA (Processo SEI nº 23282.002659/2022-09); 6. Replanejamento dos cursos do IH; 7. Apreciação
do pedido de par�cipação na condição de líder, no projeto de pesquisa “Estudos Feministas Africanos” da
Professora Natália Cabanillas, Processo SEI 23282.014641/2022-41; 8. Apreciação da Nota do conselho de
unidade acadêmica. Informes.

Es�veram presentes: a Diretora do IH, Profa. Dra. Luma Nogueira de Andrade; a Coordenadora do Curso
de Licenciatura em Sociologia, Profa. Dra.Joana Elisa Rower; a Coordenadora do Curso de Licenciatura
em Pedagogia, Profa. Dra. Joana D’ark de Sousa Lima; o Coordenador do Bacharelado em Humanidades,
Prof. Dr. Leandro de Proença Lopes, a Coordenadora do Curso de Bacharelado em Antropologia, Prof.ª
Dra. Denise Ferreira da Costa Cruz, a Representante do Centro Integrado de Atenção ao
Desenvolvimento Infan�l (CIADI), Profa. Dra. Larissa Oliveira e Gabarra; a Representante do Núcleo de
Documentação Cultural Ladeísse Silveira (NUDOC), Profa. Dra. Daniele Ellery Mourão; a Coordenadora
do Mestrado em Antropologia, Prof.ª Dra. Violeta Maria de Siqueira Holanda; o representante docente,
Prof. Dr. Luis Eduardo Torres Bedoya; além do Chefe do serviço acadêmico, Prof. Dr. Lailson Ferreira da
Silva.

A Presidente iniciou sua fala agradecendo a presença de todos/as e informando aos/as conselheiros/as
que a reunião em tela trazia pontos da reunião passada que não foi concluída por conta da saída de um
dos membros, sendo impossibilitada a con�nuidade por falta de quórum. A Presidência apresentou
o Ponto 1 (RIT’s refeitos 2021.1; 2. Mudança de cursos para o Campus das Auroras), contextualizando o
assunto e passando a palavra para as/os coordenadoras/es que ainda não haviam apresentado o retorno
dos RT’s. O Coordenador do Curso do BHU, prof. Dr. Leandro Proença, informou que o ponto seria
deba�do no colegiado e posteriormente apresentaria para a apreciação deste conselho. A Coordenadora
do Curso de Pedagogia, profa. Dra. Joana D’ark, informou que irá realizar a inclusão do ponto de pauta na
próxima reunião do colegiado. Abriu-se para discussão. Pauta aprovada por unanimidade. 

A Presidência apresentou o Ponto 2 (Mudança de cursos para o Campus das Auroras), contextualizando o
assunto, elencando as/os conselheiras/os a ordem cronológica dos fatos ocorridos desde que assumiu a
direção do IH e as sugestões de melhoria.  Abriu-se para discussão.  Houve ampla discussão. Destacou-se
os pontos: a) a importância das/os docentes alocadas/os no Campus das Auroras relatarem os desafios
da logís�ca enfrentada com a mudança referida, visando a melhoria no planeamento para o próximo
semestre e b) alteração dos PPC’s considerando a mudança dos Campus.

A Presidência apresentou o Ponto 3 (A�vidades Acadêmicas e Administra�vas da Secretaria do IH-
Processos 23282.013519/2022-58 e 23282.013520/2022-82), contextualizando o assunto, informando os
encaminhamentos já tomados pela direção quanto a solicitação de novos servidores/as efe�vos,



resultado do edital interno, fluxo das demandas internas que chegaram na secretaria e o quadro
administra�vo deixado no IH. Em seguida, repassou a palavra ao professor Lailson que relatou os
problemas na oferta 2022.1. Abriu-se para discussão. Deliberou-se que a oferta do IH será construída de
forma cole�va, respeitando as necessidades de cada curso que serão trazidos pelo coordenador após ser
discu�do/deliberado no colegiado e ainda que os docentes do IH serão lotados no ins�tuto e nas demais
unidades acadêmicas, atendendo as diretrizes da Unilab, respeitando os limites do IH. Posto em votação.
O ponto foi aprovado por unanimidade. 

A Presidência apresentou o Ponto 4 (Solicitação de pedido remoto da profa. Silviana Fernandes Mariz-
Processo SEI nº 23282.013280/2022-16), contextualizando o assunto, abordando como o pedido chegou
e as norma�vas vigentes que tratam das a�vidades presenciais nos espaços �sicos da unilab. Abriu-se
para discussão. O conselho deliberou que considerando a norma�va vigente na universidade, a Portaria
da Reitoria Nº 533, de 20 de julho de 2022, Artº 3, parágrafo único, não aprova a solicitação. Por fim,
recomenda as/os docentes que em caso de saúde solicitem a licença médica. Posto em votação. O ponto
foi aprovado por unanimidade. 

A Presidência apresentou o Ponto 5 (Apreciação do pedido de remoção da Professora Michelle Cirne Ilges
para o Ins�tuto de Humanidades e Letras dos Malês/BA-Processo SEI nº 23282.002659/2022-
09), contextualizando o ponto e repassando a relatoria a coordenadora profa. Denise Costa, a citada
professora informou que já havia passado pelo colegiado e elencou os mo�vos apontados pela docente
que culminou com a aprovação do referido colegiado. Abriu-se para discussão. Posto em votação. O
ponto foi aprovado por unanimidade em solidariedade ao campus dos Males.

A Presidência apresentou o Ponto 6 (Replanejamento dos cursos do IH), contextualizando o assunto, a
diretora sugeriu aos/as coordenadoras/es que levassem o ponto em tela as coordenações e que as
mesmas pudessem discu�r o produto do relatório do GT que foi produzido, trazendo o resultado da
discussão para este conselho. A proposta a ser discu�da é se a entrada pelo SISU se dará pelo BHU ou
pelos demais cursos individualmente. Abriu-se para discussão. O encaminhamento foi deliberado para
que as coordenações levassem o ponto ao colegiado em audiência, considerando a proposta do GT e que
a entrada para este período solicitado ocorra pelo BHU, posteriormente a direção realizará reunião com
todos os cursos para deliberação cole�va. O prof. Lucho ponderou a necessidade de que a proposta do
GT seja discu�da nos colegiados junto com o resultado do GT presidido pela professora Artemisa que
prevê mais dois outros modelos, omi�dos pelo GT atual, que precisam levar-se em consideração para a
restruturação dos cursos do IH.   O prof. Leandro fazendo uso da fala informou que o novo GT atuou na
con�nuidade do trabalho do GT anterior e que as deliberações ocorridas se alinham a proposta do úl�mo
GT. Por fim, a Presidência apresentou o Ponto 7 (Apreciação do pedido de par�cipação na condição de
líder, no projeto de pesquisa “Estudos Feministas Africanos” da Professora Natália Cabanillas - Processo
SEI 23282.014641/2022-41), apresentando a proposta da docente, O ponto foi aprovado por
unanimidade.

O Ponto 8 (Apreciação da Nota do conselho de unidade acadêmica), não foi tratado na reunião em tela,
sendo levado para a próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, a presente sessão foi encerrada às
dezesseis horas e quarenta e nove minutos (16h49), 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 DANIELE ELLERY MOURÃO, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 27/10/2022, 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 LUMA NOGUEIRA DE ANDRADE, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 27/10/2022, às 17:26, 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 LUIS EDUARDO TORRES BEDOYA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 28/10/2022, às 09:01, conforme horário oficial de Brasília, com

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


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) DO
CURSO DE BACHARELADO EM HUMANIDADES, em 28/10/2022, às 09:36, 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 LARISSA OLIVEIRA E GABARRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 28/10/2022, às 09:44, 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 30/10/2022, às 10:04, 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 JOANA D'ARC DE SOUSA LIMA, COORDENADORA DE
CURSO, em 31/10/2022, às 14:09, 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 DENISE FERREIRA DA COSTA CRUZ, COORDENADORA DE
CURSO, em 03/11/2022, às 13:50, 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 0563081 e
o código CRC B690B1A1.

Referência: Processo nº 23282.015442/2022-51 SEI nº 0563081
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