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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE ACADÊMICA DO INSTITUTO DE
HUMANIDADES - 30/11/2022

 

Aos dez e dez minutos (10h40) do dia trinta de novembro de dois mil e vinte e dois (30/11/2022),
presencialmente aconteceu a 8ª Sessão Ordinária do Conselho de Unidade Acadêmica do Ins�tuto de
Humanidades, para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1. Apreciação das atas da 7ª Sessão Ordinária e
da 6ª Sessão Ordinária do Conselho de Unidade IH); 2. Apreciação do processo de Licença capacitação,
Profa. Andressa Lewandowski, SEI 23282.015990/2022-81; 3. Apreciação do processo de Licença
capacitação, Profa. Natalia Cabanillas, SEI 23282.014642/2022-96; 4. Apreciação do processo de Licença
capacitação, Prof. Arilson dos Santos, 23282.016012/2022-56; 5. Apreciação ad referendum atualização
do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Antropologia, SEI 23282.017093/2022-10; 6.
Apreciação ad referendum atualização do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Humanidades,
SEI 23282.017505/2022-11; 7. Ad referendum do Conselho de Unidade Acadêmica, o Edital MIH Nº
05/2022 - Processo sele�vo para ingresso no Mestrado Interdisciplinar em Humanidades (MIH) da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, para o semestre le�vo 2023.1; 8.
Apreciação do processo de Licença capacitação, Profa. Carol Bernardo, SEI 23282.015556/2022-09; 9.
Avaliação do parecer da CART sobre o RIT 2021.2; 10. Apresentação da proposta de metodologia de
trabalho da CART do IH (Relator: Prof. Lucas Souza); 11. Notório Saber em Artes, O�cios e Cosmologias
Tradicionais na UNILAB (Apresentação: Prof. Eduardo Gomes); 12.  Disponibilidade de docentes para
outros curso e oferta de disciplinas (Relator Prof. Lailson); 13. Processo de remoção da Profa. Silviane
(23282.018493/2022-34) Ciência e manifestação do IH, no prazo de até 3 (três) dias, e posterior remessa
dos autos à DIMOV; 14. Apresentação da atuação do IH no CIADI (Relatoria – Profa. Larissa Gabarra); 15.
Apresentação dos resultados dos Editais CONSEPE, CONSUNI e CONSELHO DO IH; 16. 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;  o Coordenador do Curso de Bacharelado
em Humanidades, Prof. Dr. Leandro de Proença Lopes; a Coordenadora do Mestrado em Antropologia,
Profa. Dra. Violeta Maria de Siqueira Holanda; Vice Coordenadora do Núcleo de Documentação Cultural
Ladeísse Silveira, Profa. Dra. Francisca Rosália Silva Menezes e a Coordenadora do Centro Integrado de
Atenção ao Desenvolvimento Infan�l (CIADI), Profa. Dra. Larissa Oliveira e Gabarra.  A Presidenta iniciou
sua fala agradecendo a presença de todas/os e apresentando os pontos de pautas para apreciação e
discussão do Conselho de Unidade Acadêmica. Feita a apreciação, o colegiado deliberou pela inclusão
dos pontos 8, 12 e 13 e pela par�cipação dos docentes convidados Lucas Marcelo, Eduardo Machado e
Lailson Silva. Ponto 1. (Apreciação da ata da 7ª Sessão Ordinária do Conselho de Unidade IH) aprovado
pelo Conselho, por unanimidade; Ponto 2. (Apreciação do processo de Licença capacitação, Profa.
Andressa Lewandowski, SEI 23282.015990/2022-81) aprovado pelo Conselho, por unanimidade; Ponto 3.
(Apreciação do processo de Licença capacitação, Profa. Natalia Cabanillas, SEI 23282.014642/2022-96)
aprovado pelo Conselho, por unanimidade; Ponto 4. (Apreciação do processo de Licença capacitação,
Prof. Arilson dos Santos, SEI 23282.016012/2022-56) aprovado pelo Conselho, por unanimidade; Ponto 5.
(Apreciação ad referendum atualização do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Antropologia,
SEI 23282.017093/2022-10) aprovado pelo Conselho, por unanimidade; Ponto 6. (Apreciação ad
referendum atualização do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Humanidades, SEI
23282.017505/2022-11) aprovado pelo Conselho, por unanimidade; Ponto 7. (Ad referendum do
Conselho de Unidade Acadêmica, o Edital MIH Nº 05/2022 - Processo sele�vo para ingresso no Mestrado
Interdisciplinar em Humanidades (MIH) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
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Brasileira, para o semestre le�vo 2023.1) aprovado pelo Conselho por unanimidade; Ponto 8. (Apreciação
do processo de Licença capacitação, Profa. Carol Bernardo, SEI 23282.015556/2022-09) aprovado pelo
Conselho, por unanimidade. Ponto 9. (Avaliação do parecer da CART sobre o RIT 2021.2), não havendo
apresentação de avaliação pelas Coordenações, a presidenta reforçou a necessidade de agilizar essa
avaliação para a apresentação na próxima reunião. Ponto 10. (Apresentação da proposta de metodologia
de trabalho da CART do IH - Relator: Prof. Lucas Souza). O professor Lucas, presidente da Cart, realizou a
apresentação da proposta de metodologia de trabalho em anexo, a qual tem como obje�vo proporcionar
às Coordenações e ao ins�tuto uma organização e melhor planejamento da oferta das disciplinas dos
cursos por meio do uso do PIT, que também pela proposta apresentada este deve ser disponibilizado, por
cada docente a sua coordenação de curso, duas semanas antes da data prevista para a entrega da oferta
do IH à PROGRAD. A CART e a Coordenação de Curso simultaneamente farão a apreciação dos PIT´s e RIT
´s, permi�ndo dessa forma melhor planejamento dos cursos e consequentemente do IH. Após a
apresentação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a metodologia apresentada com ênfase que os
docentes deverão apresentar seus planos de trabalho duas semanas antes da data estabelecida para a
entrega da oferta pela coordenação de curso à PROGRAD. Ponto 11. (Notório Saber em Artes, O�cios e
Cosmologias Tradicionais na UNILAB - Apresentação: Prof. Eduardo Gomes, Prof. Bruno Goulart e discente
do DCE Geysiane). O Professor Eduardo efetuou a leitura e a apresentação de uma nota pública em anexo
que trata de informar a comunidade acadêmica sobre a suspensão pela Gestão Superior da Cer�ficação
do Notório Saber em Artes, O�cios e Cosmologias Tradicionais na Unilab. Com o exposto, o Conselho
deliberou, por unanimidade, por subscrever o informe apresentado e autorizar a divulgação de forma
ampla e pública principalmente para as(os) discentes e as(os) docentes da UNILAB através dos meios
ins�tucionais e dos meios de comunicação de uso do Ins�tuto. Ponto 12.  (Disponibilidade de docentes
para outros cursos e ofertas de disciplinas - Relator Prof. Lailson), professor Lailson, Chefe do Serviço
Acadêmico, apresentou as seguintes propostas para a oferta 2022.2: - IH: (1) Que as disciplinas do núcleo
do comum ofertadas para os outros cursos sejam cadastradas no sistema por estes, devendo o IH
informar apenas o docente que irá ministrar a componente e o seu horário; A Profa. Larissa Gabarra
fazendo uso de fala alerta sobre a dificuldade que a proposta pode causar ao ser posta em prá�ca, pois
impossibilitaria formar turmas com discentes de cursos diferentes de forma a evitar oferta desnecessária.
Ela relata que compreende que é mais trabalhoso, mas este aspecto deve ser considerado. Assim, o Prof.
Lailson compreendendo a importância do exposto pela Profa. Larissa re�rou sua proposta. Ponto 13.
(Processo de remoção da Profa. Silviane (23282.018493/2022-34), a presidenta informou ao Conselho
que o IH deverá, no prazo de até 3 (três) dias, enviar manifestação à DIMOV, acerca do pedido de
remoção da professora. Diante disso, o Conselho deliberou, por unanimidade, pela elaboração de um
despacho manifestando-se favorável a remoção da docente. Ponto 14. (Apresentação da atuação do IH
no CIADI - Relatoria – Profa. Larissa Gabarra), em razão do horário, o Conselho deliberou, por
unanimidade, pelo adiamento da discussão do ponto. Ponto 15. (Resultados dos Editais CONSEPE
10/2022, CONSUNI 11/2022 e CONSELHO DO IH 12/2022), após a apreciação, o Conselho aprovou, por
unanimidade, os resultados dos Editais 10/2022, 11/2022 e 12/2022. Informes: Eventos Mulheres na
Ciência: a importância do debate de gênero e raça, e Semana Internacional dos Direitos Humanos - profa.
Violeta. Nada mais havendo a tratar, a presente sessão foi encerrada às doze horas e quarenta e três
minutos (12:43), sobre a qual, para constar, eu, Johoonabia dos Santos Souza, Auxiliar Administra�va,
lavrei e subscrevi a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos demais presente.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA OLIVEIRA E GABARRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 13/12/2022, às 17:10, 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 JOANA ELISA RÖWER, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 13/12/2022, às 17:43, 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 FRANCISCA ROSALIA SILVA MENEZES, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 14/12/2022, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por LUMA NOGUEIRA DE ANDRADE, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 14/12/2022, às 13:30, 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) DO
CURSO DE BACHARELADO EM HUMANIDADES, em 14/12/2022, às 16:06, 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 15/12/2022, às 18:17, 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 0589487 e
o código CRC A9153363.
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