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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE ENGENHARIAS E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Aos vinte e dois dias do mês de julho de 2022, às oito horas, mediante prévia convocação, realizou-se a
5ª reunião extraordinária do Conselho do Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável,
através de videoconferência, sob a presidência da Diretora do IEDS, Maria Cris�ane Mar�ns de Souza, e
com a presença dos seguintes conselheiros: Márcia Roberta Falcão de Farias (Coordenadora do curso de
Engenharia de Energias), Nicolas de Almeida Mar�ns (Coordenador do curso de Engenharia de
Computação), Juan Carlos Alvarado Alcócer (Coordenador do MASTS), Luiz Mar�ns de Araújo Junior
(Coordenador do PGEA), Antonio Alisson Pessoa Guimarães, Ranoyca Nayana Alencar Leão e Silva Aquino,
Ada Amélia Sanders Lopes (Representantes Docentes), Lucas Lucena da Silva (Representante dos Técnicos
Administra�vos), e Israel Oliveira Cavalcante (Representante Discente). I – ABERTURA DOS TRABALHOS.
Havendo quórum regulamentar, a Presidente cumprimentou os presentes e declarou abertos os
trabalhos. Inicialmente, a pauta e a ordem da pauta foram aprovadas pela unanimidade dos presentes.
Oportunamente, foi deliberada a par�cipação do Prof. Antonio Carlos da Silva Barros para relatoria de
ponto de pauta. II – [23282.005718/2022-92] APROVAÇÃO DE ATAS. Na ocasião, foi aprovada, por
unanimidade dos presentes, a ata da 5ª reunião ordinária, realizada em 23.06.2022. III -
[23282.010805/2022-61] APROVAÇÃO AD REFERENDUM DO EDITAL - SELEÇÃO PÚBLICA PGEA Nº
02/2022 - VAGAS REMANESCENTES. Na sequência, após relatoria do Prof. Luiz Mar�ns de Araújo Junior, a
matéria foi aprovada pela unanimidade dos presentes. IV - [23282.412630/2020-61] PRORROGAÇÃO DO
AFASTAMENTO DA SERVIDORA ANA KÁTIA DE SOUSA BRAZ (RECONSIDERAÇÃO). Na sequência, foi
abordado o processo em epígrafe, no qual constava a documentação da servidora Ana Ká�a de Sousa
Braz, referente à solicitação de reconsideração do CIEDS sobre a prorrogação de seu afastamento para
pós-graduação stricto sensu. Após discussões e análise dos novos elementos apresentados no referido
processo, a matéria foi aprovada pela unanimidade dos presentes. V - OFERTA DE DISCIPLINAS
2022.1. Inicialmente, houve a relatoria da Prof.ª Maria Cris�ane Mar�ns de Souza, que abriu o tema
expondo as dificuldades encontradas na montagem da oferta de disciplinas 2022.1, que havia sido
construída em conjunto com os coordenadores de graduação do IEDS e divulgada aos docentes do IEDS.
As dificuldades relatadas pela direção do IEDS foram ra�ficadas pelo Prof. Nicolas de Almeida Mar�ns e
pela Prof.ª Márcia Roberta Falcão de Farias. Após isso, foi aberta a discussão. A Prof.ª Ranoyca Nayana
comentou sobre a tenta�va fracassada de dialogar com a gestão, fato que havia gerado insa�sfação aos
professores da área de elétrica do IEDS. Comentou, ainda, sobre a necessidade de re�rada do ponto de
pauta, e a necessidade de replanejamento da oferta 2022.1. Ocasionalmente, comentou que seu pedido
não se tratava de abstenção, e, sim, de re�rada de ponto de pauta. Na sequência, a Prof.ª Ada Sanders
iniciou indagando o porquê da proposta de oferta 2022.1, a qual havia sido elaborada através de um
so�ware, não ter �do diálogo com o conjunto de professores do ins�tuto. Afirmou que foram
apresentados cenários sem discussão entre os envolvidos, e que não haveria qualquer cenário
apresentado onde a maioria dos docentes estariam sa�sfeitos. Ocasionalmente, sugeriu a re�rada do
ponto de pauta por falta de consenso. Na sequência, o Prof. Juan Carlos reforçou a necessidade de
diálogo e lembrou da questão das 40h docentes que, independente da quan�dade de dias presenciais na
Unilab, o importante seria cumprir a carga horária devida. Sugeriu, ainda, que cada professor,
individualmente, pudesse procurar a Direção para diálogo, e que a gestão da Universidade fosse
comunicada sobre a falta de docentes para as disciplinas obrigatórias dos cursos de graduação do IEDS.
Na sequência, o Prof. Antonio Alisson reconheceu a dificuldade do trabalho da gestão sobre o assunto,
porém concordou com as falas de alguns presentes de que houve falta de diálogo sobre a matéria, o que
iria de encontro à tradição do IEDS. Afirmou, ainda, que faltou coerência e diálogo nos trabalhos
realizados, e que o Colegiado de Engenharia de Energias não chegou a um consenso sobre o tema, pois a
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matéria não havia sido incluída como ponto de pauta do referido órgão. Ocasionalmente, sugeriu a
re�rada do ponto de pauta. Na sequência, a Prof.ª Maria Cris�ane tratou da legislação da Universidade
que traz a responsabilidade da direção do ins�tuto sobre a carga horária dos docentes. Afirmou que, se o
colegiado de curso se abstém de votar, a responsabilidade de análise volta-se para o conselho do
ins�tuto, e, ainda, se o conselho do ins�tuto se abstém, a direção se responsabilizaria pela decisão
proferida. Na sequência, a Prof.ª Márcia Roberta ressaltou que a matéria havia sido deliberada pelo
Colegiado de Engenharia de Energias. Na sequência, o Prof. Nicolas Almeida ressaltou que seria
interessante o conselho votar em algum cenário proposto, para que a decisão não caísse somente para a
direção do IEDS. Finalizadas as discussões, foi votada a proposta de re�rada do ponto de pauta, que
apresentou o seguinte resultado: 03 (três) votos "sim" (Ranoyca Nayana, Antonio Alisson, e Ada Sanders),
06 (seis) votos "não" (Nicolas Almeida, Luiz Mar�ns, Juan Carlos, Márcia Roberta, Maria Cris�ane, e Lucas
Lucena), e 01 (uma) abstenção (Israel Oliveira). Dessa forma, o ponto foi man�do na pauta. Na sequência,
foi realizada a votação para escolha de um dos dois cenários de oferta 2022.1 possíveis (que haviam sido
divulgados anteriormente pela direção do IEDS), o que resultou no seguinte: 04 (quatro) votos no cenário
1 (Luiz Mar�ns, Nicolas Almeida, Márcia Roberta, e Maria Cris�ane), 01 (um) voto no cenário 2 (Juan
Carlos), e 05 (cinco) abstenções (Lucas Lucena, Israel Oliveira, Antonio Alisson, Ada Sanders, e Ranoyca
Nayana). Dessa forma, ficou escolhido o cenário 1 como proposta de oferta 2022.1. VI - PROPOSTA DE
UTILIZAÇÃO DOS 10 (DEZ) NOVOS CÓDIGOS DE VAGAS DE PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, PARA
O CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO EAD. Na ocasião, o Prof. Antonio Carlos da Silva Barros foi
convidado para relatar o ponto de pauta, sobre o qual foi esclarecida a elaboração da proposta de
u�lização dos 10 (dez) novos códigos de vaga docentes, referentes ao curso de Licenciatura em
Computação EaD. A proposta, em suma, apresentava a disponibilização de 06 (seis) códigos para a
abertura de concurso público, e as demais des�nadas à redistribuição. Após a apresentação, a matéria foi
aprovada pela unanimidade dos presentes. VII - ENCERRAMENTO. A reunião foi encerrada às onze horas.
Para constar, eu, Lucas Lucena da Silva, Representante dos servidores Técnico-Administra�vos em
Educação, lavrei a presente ata, assinada por mim, a qual, depois de lida e aprovada, será assinada pelos
conselheiros.

Documento assinado eletronicamente por MARIA CRISTIANE MARTINS DE SOUZA, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 05/10/2022, às 14:28, 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 LUCAS LUCENA DA SILVA, ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO, em 27/10/2022, às 10:02, 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 Luiz Mar�ns de Araújo Júnior, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 27/10/2022, às 10:15, 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 RANOYCA NAYANA ALENCAR LEAO E SILVA AQUINO,
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 27/10/2022, às 10:17, 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 ANTONIO ALISSON PESSOA GUIMARAES, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 27/10/2022, às 10:22, 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 ADA AMELIA SANDERS LOPES, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 28/10/2022, às 13:14, 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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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CARLOS DA SILVA BARROS, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 19/01/2023, às 15:05, 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 0545130 e
o código CRC 3883A166.
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