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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
ATA DE REUNIÃO

Aos 23 dias do mês de novembro do ano de 2022, às quatorze horas, realizou-se no formato online, por
meio da ferramenta de videoconferências Google Meet, a segunda sessão ordinária do Conselho Gestor
do Ins�tuto de Educação a Distância da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira sob a Presidência do Prof. Antônio Carlos da Silva Barros, Diretor interino IEAD e Presidente do
Conselho Gestor. Compareceram à reunião os seguintes conselheiros: Prof. Antônio Manoel Ribeiro de
Almeida (Coordenador Adjunto UAB), Danyelle de Lima Teixeira (TAEs), Francisco Aldemário Morais da
Silva (discente), Profa. Meire Virginia Cabral Gondim (coordenadora do Curso de Letras), Profa. Vanessa
Lúcia Rodrigues Nogueira (coordenadora do curso de Ciências Naturais) Prof. Jeferson Falcão do
Amaral (coordenador de Polo) e a Profa. Mara Rita Duarte de Oliveira (coordenadora do C10!). Ausência
injus�ficada: Prof. Eduardo Soares Parente (coordenador de tutoria), Profa. Sandra Maria Guimarães
Callado (coordenadora do curso de administração pública EAD) e o discente Carlos Alexandre de Santana
Silva.  ABERTURA DOS TRABALHOS: o Presidente cumprimentou os presentes e declarou aberta a
reunião. Ao iniciar a leitura das pautas, informou aos conselheiros presentes a re�rada da APROVAÇÃO
DO PLANO DE TRABALHO DO RECURSO UAB LICENCIATURA, por questão de ajustes, ficando esta para
próxima sessão. Ademais, declarou aberto o espaço para inclusão ou alteração de pautas, porém sem
manifestação. Logo foi dado início a primeira pauta. I - APROVAR O PLANO DE TRABALHO DO RECURSO
UAB C10, RELATORA PROFA. MARA RITA. A relatora realizou a leitura do parecer técnico do Plano de
Trabalho do C10! informando que o processo 23282.018264/2022-10 apresentado pela coordenação UAB
encontra-se adequado as necessidades do Plano de Trabalho para oferta do curso de especialização por
meio do edital 09/2022 CAPES/UAB. Encerrada a leitura do parecer o Presidente abriu inscrição para
observações e dúvidas, contudo, não houve manifestação e a pauta foi colocada em votação e aprovada
por unanimidade. II - APROVAÇÃO DE OFERTA DA GHRAE PARA JULHO DE 2023 – RELATOR PROF.
CARLOS. O relator iniciou a segunda pauta, com uma breve leitura, informando que através do edital
9/2022 CAPES/UAB foi aprovada a oferta do curso de especialização GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS,
AMBIENTAIS E ENERGÉTICOS para agosto de 2023, conforme proposta e edital 09/2022/CAPES anexados
ao processo 23282.018267/2022-53, portanto se faz necessária a aprovação do conselho. O presidente
abriu inscrições para dúvida e ques�onamento, sem manifestação, a proposta foi colocada em votação e
aprovada por unanimidade. III - APROVAÇÃO DA OFERTA DO C10 COM CALENDÁRIO ESPECIAL PARA
INICIO EM ABRIL/2023 – RELATOR PROF. CARLOS. O relator iniciou a terceira pauta comunicando que, de
acordo com o o�cio da CAPES, o curso de Ciência é Dez, aprovado no  09/2022/CAPES/UAB, deve iniciar a
oferta até abril/2023, por isso o calendário  terá datas específicas, não seguindo o calendário acadêmico
das pós-graduações lato sensu con�da no processo 23282.007996/2022-84. O presidente abriu espaço
para dúvida e ques�onamento, todavia sem manifestação, a proposta foi colocada em votação e
aprovada por unanimidade. IV - OFERTA DA LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA PARA
MARÇO DE 2023- RELATOR PROF. CARLOS. O relator, prof. Carlos, comunicou que o curso de Licenciatura
em Ciências da Computação encontra-se confirmado para iniciar em março/2023, entretanto deixou claro
que o curso não é uma oferta da CAPES, por isso contará com recursos próprio e, além disso, terá em seu
corpo docente professores efe�vos da própria ins�tuição sendo a carga horária incluída no Plano de
Trabalho Individual - PIT. Após inscrições para observações e dúvidas, o conselheiro Prof.
Manoel manifestou-se ques�onando se o curso encontra-se cadastrado no e-MEC, o relator informou
que sim, porém a nomenclatura do nome do curso será atualizada apenas no âmbito interno da
universidade. Em seguida a Profa. Mara Rita ques�onou a forma de ingresso e o porquê de não u�lizar
um sistema próprio já que poderia atrair mais candidatos. O presidente explicou que o IEAD chegou a
u�lizar como ferramenta o SISURE e o SEUNEM em editais recentes de licenciatura, todavia não obteve
êxito já que o SIUNI é um sistema falho e apresentou diversos erros. O Prof. Carlos passou a fala para o
Prof. Manoel que endossou a necessidade de aperfeiçoamento de outros sistemas para tenha-se mais
inclusão. Diante da experiência recente, o relator explicou que em decisão conjunta do IEAD, da ProPPG e
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de outras partes envolvidas resolveu-se u�lizar apenas o SISURE, o qual o candidato é selecionado pela
nota do ENEM. Após todas as dúvidas sanadas, o presidente colocou a pauta em votação, sendo
esta aprovada por unanimidade. Antes do encerramento da reunião o presidente abriu a sessão para
INFORMES e o Prof. Manoel aproveitou o momento para informar sobre seu pedido de exoneração por
mo�vos de saúde, o qual encontra-se registrado no processo 23282.017557/2022-80. Agradeceu  pelo
apoio e confiança, bem como ressaltou os avanços do IEAD durante sua gestão. Por fim, a Profa. Mara
Rita convidou a todos para par�cipar da Reunião do Sindicato que tratará da elaboração do Plano de
Reestruturação dos Cargos e Carreiras dos Magistrados da Educação Superior que será apresentado ao
novo governo federal. ENCERRAMENTO: Não havendo mais comunicados o Presidente agradeceu o
comparecimento e deu por encerrada a reunião, às 14h40, da qual, para constar, eu, Francisco Lindolfo
de Castro Gomes, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MANOEL RIBEIRO DE ALMEIDA, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 25/11/2022, às 10:33, 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 ANTONIO CARLOS DA SILVA BARROS, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, SUBSTITUTO(A), em 25/11/2022, às 11:34, 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 DANYELLE DE LIMA TEIXEIRA, CHEFE DE SEÇÃO, em
25/11/2022, às 16:25, 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 MARA RITA DUARTE DE OLIVEIRA, COORDENADORA DE
CURSO, em 26/11/2022, às 04:49, 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 MEIRE VIRGINIA CABRAL GONDIM, GERENTE, em
28/11/2022, às 09:18, 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 JEFERSON FALCAO DO AMARAL, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 28/11/2022, às 10:09, 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 VANESSA LÚCIA RODRIGUES NOGUEIRA, GERENTE, em
28/11/2022, às 15:59, 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 FRANCISCO ALDEMARIO MORAIS DA SILVA, Usuário
Externo, em 28/11/2022, às 18:06, 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 0579323 e
o código CRC 3E82B543.
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