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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS

Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às onze horas e quinze minutos, por meio
da plataforma Google Meet, mediante prévia convocação, realizou-se a 27ª (vigésima sé�ma) Reunião
Extraordinária do Conselho do Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), sob a presidência da diretora
em exercício, Profª Sâmia Nagib Maluf e com o comparecimento dos conselheiros: Profª Maria Vilma
Coelho Moreira Faria, coordenadora do curso de Administração Pública, presencial; Profª Cinthia Fonseca
Lopes, coordenadora do curso de Serviço Social; Prof. Antônio Roberto Xavier, representante dos
docentes do ICSA e Lisiane Mar�ns de Macedo, representante dos Técnicos  Administra�vos em
Educação. A Prof.ª Sandra Maria Guimarães Callado, coordenadora do curso de Administração Pública
EaD, jus�ficou ausência por e-mail. I. ABERTURA DOS TRABALHOS: O presidente cumprimentou os
par�cipantes da reunião e declarou aberta a sessão. A pauta foi posta em apreciação e aprovada por 4
(quatro) votos a favor e 1 (uma) abstenção. II. ORDEM DO DIA 1. Lotação do Professor Francisco Thiago
Rocha Vasconcelos no ICSA - A�vidades acadêmicas (ensino, pesquisa e extensão) - processo SEI Nº
23282.015814/2022-49:  A presidente iniciou sua fala esclarecendo que consta no Estatuto da Unilab, em
seu art. 86, que os servidores integrantes do corpo docente são lotados nas Unidades Acadêmicas ou
Unidades Especiais, já o art. 64, inciso XII, diz que é competência do colegiado dos cursos, planejar a
oferta de componentes curriculares. Desta forma, o colegiado, planeja a oferta, mas a direção do
Ins�tuto dá a deliberação, por ser uma unidade execu�va e administra�va, conforme consta também no
ar�go 61 do mesmo Estatuto. A conselheira Cinthia Fonseca ponderou que com relação ao professor
Thiago Rocha, foi feito todo um acolhimento ao mesmo, e as três disciplinas direcionadas para ele, foram
por ele indicadas em seu pedido de remoção. Foi pedido também que somente neste semestre, essas
disciplinas fossem aceitas pelo professor, visto que já haviam sido feitos acordos anteriores com outros
docentes, antes mesmo dela enquanto coordenadora, ter conhecimento da vinda dele ao curso de
Serviço Social. A presidente indagou à profª Cinthia, se, mesmo já tendo sido feito todo esse movimento,
se não seria possível atender ao pedido do professor, re�rando dele a disciplina de Filosofia, já que foi
alegado por ele que esta disciplina não é de sua área. A profª Cinthia respondeu, reforçando a sua fala
anterior, que as três disciplinas direcionadas a ele, foram por ele mesmo indicadas em seu pedido de
remoção. Dentre as dez disciplinas sugeridas por ele, foram escolhidas essas três e disse que gostaria de
manter o acordo feito anteriormente com os outros docentes. O conselheiro Roberto Xavier ao votar,
informou que está disponível para ceder a disciplina de Teoria Polí�ca para o professor Kennedy e que
pode ministrar a disciplina de Filosofia e É�ca. Sem mais discussão, a proposta foi colocada em votação,
com 3 (três) votos a favor, 1 (um) voto contra e 1 (uma) abstenção. Desta forma, o pedido do prof. Thiago
de ministrar a disciplina de Economia Polí�ca foi aceito pelo Conselho. III. COMUNICAÇÕES DOS
CONSELHEIROS. A conselheira Cinthia Fonseca leu sua carta de pedido de des�tuição do cargo de
coordenadora do curso de Serviço Social. Ficou de enviar um pedido formal para a direção do ICSA. IV.
COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: Não houve.  V. ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Não havendo outras
manifestações, a presidente encerrou a sessão às onze horas e cinquenta minutos. Para constar, eu,
Lisiane Mar�ns de Macedo, assistente em administração, lavrei a presente ata, a qual depois de lida e
aprovada será assinada pelos membros do Conselho do ICSA.

Documento assinado eletronicamente por LISIANE MARTINS DE MACEDO, ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO, em 09/01/2023, às 09:35, 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
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Documento assinado eletronicamente por MARIA VILMA COELHO MOREIRA FARIA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 09/01/2023, às 10:36, 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 SAMIA NAGIB MALUF, DIRETOR(A) DE INSTITUTO,
SUBSTITUTO(A), em 09/01/2023, às 10:57, 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 ROBERTO XAVIER, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 09/01/2023, às 17:45, 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 0594150 e
o código CRC 5BE11D5A.
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