
 

ANEXO III DA RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR CONSEPE/UNILAB Nº 2, DE 16 

DE JULHO DE 2021. 

RELATÓRIO INDIVIDUAL DE TRABALHO PARA O PERÍODO 2021.1 

(Preencher conforme a norma prevista na Resolução Complementar Consepe/Unilab  

Nº 2, de 16 de julho de 2021) 

  

Docente: Mário Henrique Castro Benevides 

No SIAPE 

1689607  

  

GRUPO I: ATIVIDADES DE ENSINO 

 1. ENSINO DE GRADUAÇÃO 

Código 
Disciplina (não incluir as disciplinas de 

orientação de monografia) 

Horas 

semanais 

Subtotal 

(x2) 

 CCLS0009  METODOLOGIA DA PESQUISA EM SOCIOLOGIA I 6  

 18 

 CCLS0022  SOCIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO 2  

 BHU1013  ESTUDO DAS PERFORMANCES CULTURAIS 1  

      

      

 2. ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU E LATO SENSU  

Código Disciplina 
Horas 

semanais 

Subtotal 

(x2) 

      
  

      

  

 

 



3. ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE ENSINO (PIBID, PET, Monitoria e 

Pulsar)                     

Tipo 

* 

Programa Nome do orientando (caso se aplique) 
Horas 

semanais 
Subtotal 

 -** **  Reuniões diversas   2h 
 2h 

        

*T - tutoria; C - coordenação; O – orientação 

** A resolução pertinente enumera no item 1.2.2: Reuniões de colegiado, reuniões de 

articulação com docentes e discentes, análise e produção de documentação relacionada 

ao ensino e à universidade ou comissões de curta duração (de qualquer natureza). 

 

 GRUPO II: ATIVIDADES DE PESQUISA 

  

4. ORIENTAÇÃO (Monografias) 

Situação 

* 

Nome do Orientando  
Horas 

semanais 
Subtotal 

    

    
    

    

    

*A - em andamento; C - concluído; D - paralisado; E - cancelado 

  

5. ORIENTAÇÃO (Dissertações e Teses) 

Nível 

* 

Tipo 

** 

Situação 

*** 

Nome do orientando e do programa 
Horas 

semanais 
Subtotal 

          
  

          

*O - orientador; C - coorientador 

**S - stricto sensu; L - lato sensu 

***A - em andamento; C - concluído; D - paralisado; E - cancelado 



  

6. ORIENTAÇÃO (Iniciação científica ou tecnológica) 

Tipo 

* 

Situação 

** 

Nome do orientando 
Horas 

semanais 
Subtotal 

        
  

        

*IC - iniciação científica; IT - iniciação tecnológica; 

**A - em andamento; C - concluído; D - paralisado; E – cancelado 

  

7. PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA 

Tipo 

* 

Data de 

Aprovação 
Título 

Horas 

semanais 
Subtotal 

        
  

        

*CD - coordenador; CL - colaborador 

  

GRUPO III: ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

  

8. PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO 

Tipo 

* 

Data de 

Aprovação 
Título 

Horas 

semanais 
Subtotal 

        
  

        

*CD - coordenador; CL - colaborador 

  

 

 

 



 

GRUPO IV: FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, ASSESSORIA E COMISSÕES 

  

9. ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA SUPERIOR 

Nº da 

Portaria 
Data Cargo ou função 

Horas 

semanais 
Subtotal 

 120 de 23 de 
fevereiro de 
2021 

 2021-02-23   Coordenador de Curso de Graduação 20h   20h 

          

  

GRUPO V: PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL E INOVAÇÃO 

  

10. LIVROS E ARTIGOS PUBLICADOS 

Tipo* Título Pontuação 

      

      

* Li - Livro; A1 - Artigo A1-B1; A2 - Artigo B2-B5 

  

11. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

Tipo* Título Pontuação 

      

      

* EL – Apresentação em Evento local; ER - Apresentação em Evento Regional; EN – 

Apresentação em Evento Nacional; EI – Apresentação em Evento Internacional; PA – 

Palestra; 

  

12. PRODUÇÃO CULTURAL 



Descrição Título Pontuação 

      

      

  

13. INOVAÇÃO 

Descrição Título Pontuação 

      

      

  

CARGA HORÁRIA SEMANAL TOTAL: 40 horas 

  

Data: 09/03/2022 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Docente 
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   Declaramos para os devidos fins que o Docente MARIO HENRIQUE CASTRO BENEVIDES, Matrícula SIAPE
de número 1689607, ministrou nesta instituição os seguintes componentes curriculares, em seus respectivos
períodos letivos:
 
2014.1 Nível
INSERÇÃO À VIDA UNIVERSITÁRIA - 40 h GRADUAÇÃO
INSERÇÃO À VIDA UNIVERSITÁRIA - 40 h GRADUAÇÃO
TCC I - 220 h GRADUAÇÃO
TÓPICOS INTERCULTURAIS NOS ESPAÇOS LUSÓFONOS - 40 h GRADUAÇÃO
2014.2 Nível
SOCIOLOGIA II - 40 h GRADUAÇÃO
TCC I - 220 h GRADUAÇÃO
TCC II - 220 h GRADUAÇÃO
TÓPICOS INTERCULTURAIS NOS ESPAÇOS LUSÓFONOS - 40 h GRADUAÇÃO
2014.3 Nível
METODOLOGIA DA PESQUISA EM SOCIOLOGIA I - 80 h GRADUAÇÃO
SOCIOLOGIA I - 40 h GRADUAÇÃO
2014.4 Nível
METODOLOGIA DA PESQUISA SOCIOLÓGICA - 40 h GRADUAÇÃO
2015.1 Nível
METODOLOGIA DA PESQUISA EM SOCIOLOGIA I - 40 h GRADUAÇÃO
METODOLOGIA DA PESQUISA SOCIOLÓGICA - 40 h GRADUAÇÃO
2015.2 Nível
SOCIOLOGIA DO NORDESTE BRASILEIRO - 40 h GRADUAÇÃO
SOCIOLOGIA I - 40 h GRADUAÇÃO
2015.3 Nível
METODOLOGIA DA PESQUISA EM SOCIOLOGIA I - 40 h GRADUAÇÃO
2016.1 Nível
SOCIOLOGIA POLÍTICA - 60 h GRADUAÇÃO
2016.2 Nível
SOCIOLOGIA DA ARTE E DA IMAGEM - 60 h GRADUAÇÃO
SOCIOLOGIA POLÍTICA - 60 h GRADUAÇÃO
2017.1 Nível
SOCIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO - 60 h GRADUAÇÃO
SOCIOLOGIA POLÍTICA - 60 h GRADUAÇÃO
2017.2 Nível
METODOLOGIA DA PESQUISA EM SOCIOLOGIA I - 90 h GRADUAÇÃO
SOCIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO - 60 h GRADUAÇÃO
TEORIA SOCIOLÓGICA II - 60 h GRADUAÇÃO
2018.1 Nível
SOCIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO - 60 h GRADUAÇÃO
SOCIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO - 60 h GRADUAÇÃO
TEORIA SOCIOLÓGICA II - 60 h GRADUAÇÃO
2018.2 Nível
CIDADES, REDES E DINÂMICA URBANA CONTEMPORÂNEA - 60 h GRADUAÇÃO
ESTUDOS ORIENTADOS II - 15 h PÓS-GRADUAÇÃO
SOCIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO - 60 h GRADUAÇÃO
TEORIA SOCIOLÓGICA II - 60 h GRADUAÇÃO
2019.1 Nível

https://sig.unilab.edu.br/sigaa/verPortalDocente.do
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SOCIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO - 60 h GRADUAÇÃO
TEORIA SOCIOLÓGICA II - 60 h GRADUAÇÃO
2019.2 Nível
PENSAMENTO SOCIAL BRASILEIRO - 90 h GRADUAÇÃO
TEORIA SOCIOLÓGICA II - 60 h GRADUAÇÃO
2020.1 Nível
GEOPOLÍTICA DO PODER - 90 h GRADUAÇÃO
SOCIOLOGIA DA CULTURA E DAS PRÁTICAS CULTURAIS - 90 h GRADUAÇÃO
2020.2 Nível
METODOLOGIA DA PESQUISA EM SOCIOLOGIA I - 90 h GRADUAÇÃO
SOCIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO - 60 h GRADUAÇÃO
2020.3 Nível
SOCIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO - 60 h GRADUAÇÃO
2021.1 Nível
ESTUDO DAS PERFORMANCES CULTURAIS - 60 h GRADUAÇÃO
METODOLOGIA DA PESQUISA EM SOCIOLOGIA I - 90 h GRADUAÇÃO
SOCIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO - 60 h GRADUAÇÃO
 
 
 

Redenção, 09 de Março de 2022
 
 

Código de Verificação:
128b341097

 
Para verificar a autenticidade deste documento acesse

http://sigaa.unilab.edu.br/sigaa/public/autenticidade/tipo_documento.jsf, informando a Matrícula do
SIAPE , data de emissão do documento e o código de verificação.
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM SOCIOLOGIA- 2021

 

Às nove horas do dia oito de novembro de dois mil e vinte e um, por meio de videoconferência na
plataforma Google Meet, teve início a terceira reunião extraordinária do ano de dois mil e vinte e um do
Colegiado do Curso de Licenciatura em Sociologia da UNILAB – Ceará, por convocação do coordenador de
Curso, professor Mário Henrique Castro. Par�ciparam da reunião as/os professoras/es Anne Sophie Marie
Frederique Gosselin, Antônio Marcos de Sousa Silva, Daniele Ellery Mourão, Igor Monteiro Silva, Janaina
Campos Lobo, Joana Elisa Röwer, Joceny de Deus Pinheiro, Lucas Marcelo Tomaz de Sousa, Maria Alda de
Sousa Alves, Sebas�ão André Alves de Lima Filho, e os representantes discentes Francisco Evandro Lemos
dos Santos e Maria Valdelia Carlos Chagas de Freitas. O coordenador do curso iniciou a reunião e efetuou
a apresentação da pauta, composta pelos seguintes pontos: 1. Mudanças nas regras de vagas no SISU em
2022 nos cursos do IH - informes da reunião com a reitoria - e avaliação de impactos para o curso; 2.
Debate sobre auditorias e novos regramentos - informes da reunião com a PROGRAD e orientações; 3.
Desistência do pedido de capacitação do professor Ricardo Ossagô em 2021.2; 4. Pedido de licença
capacitação do professor Igor Monteiro (2021.2); 5. Informes. No primeiro ponto, o coordenador realizou
um breve relato, acerca da convocação presencial, realizada pela Reitoria e presidida pela vice Reitora
professora Claúdia Carioca, no dia 03 de novembro de 2021 com as coordenações e direção do Ins�tuto
de humanidades - IH, para o tratamento de um informe sobre as modificações no sistema de vagas do
Sisu, as quais serão implantadas no ano de 2022 em todos os cursos do IH, com o prazo para
reformulação da estrutura até o dia 12 de novembro de 2021. Segundo o coordenador, em fala
apresentada pela vice reitora, tais imposições foram indicadas pelo Mec, em razão da necessidade de
re�ficações na oferta dos cursos, onde foram feitos apontamentos que trazem a oferta desses cursos em
dois ciclos, tais como, os impactos no orçamento da universidade, o qual tem uma correlação com o
quan�ta�vo de oferta de vagas e na criação de um novo sistema de controle rígido das bolsas e auxílios
estudan�s. Neste úl�mo caso, o coordenador explicou que, uma vez implantado esse sistema, haverá
colisões no recebimento de auxílios nos cursos de segundo ciclo, compreendido que o sistema não
permi�rá um recebimento de auxílios a par�r de um reingresso nos cursos das terminalidades. Diante
disso, o coordenador salientou que neste encontro, não foi determinada nenhuma saída específica para
esta situação, mas apenas explicado, como já citado, os apontamentos do MEC apresentados às
coordenações, para que estas se organizem de acordo com nova estruturação. A professora Anne-Sophie
ques�onou sobre as consequências do desligamento das terminalidades com o curso de Bacharelado
Interdisciplinar em Humanidades – BHU. Em resposta, o coordenador ressaltou que em nenhum
momento do encontro foi expresso ou falado sobre uma ex�nção do referido curso, e que entende as
preocupações levantadas por todos com a atual situação, tendo em vista que esta causará grandes
impactos na estrutura que todos conhecem. O professor Sebas�ão apresentou as suas interpretações, a
saber: (1) a situação não expede uma ex�nção do Bhu, uma vez que não ocorrerão mudanças na
sistemá�ca de entrada deste; (2) é preciso contextualizar todos os cursos de humanas no cenário em que
o país se encontra; (3) é necessário conhecer a realidade e os anseios dos jovens universitários de hoje e
compreender as mudanças nas perspec�vas desses sobre os cursos de humanas frente ao cenário atual
que vivencia o país.  O professor Igor Monteiro indagou sobre as posições das demais coordenações
acerca do assunto e quais encaminhamentos o colegiado de Sociologia poderia apontar diante desta
situação. Em resposta à fala do professor Igor Monteiro, o coordenador destacou que na reunião foram
apresentadas duas opções, a realização de uma reunião geral com o IH ou uma reunião das coordenações
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com os seus colegiados para o debate, se colocando favorável a esta úl�ma indicação.  A Professora
Anne-Sophie salientou que a busca pela transparência é fundamental e que a abertura de um espaço
com os alunos para os diálogos desse assunto é de suma importância e faz parte dos desenvolvimentos
dos alunos. A professora sugeriu a confecção de um ques�onário para levantamentos das expecta�vas
dos estudantes no curso de Sociologia. O discente Evandro apresentou os seguintes ques�onamentos, a
saber: (1) existe algum levantamento realizado por semestre de quantas vagas ficam ociosas? (3) nós,
enquanto discentes, não temos como atuar e pressionar? 2)  este colegiado irá se pronunciar e lançar
alguma nota pública para esclarecimento ou promover algum espaço de diálogos com os discentes sobre
isso? A discente Valdelia ques�onou se foi realizado algum encaminhamento na referida reunião de
convocação, e em complemento a fala da professora Anne-Sophie, salientou a suma importância de um
debate do assunto com os discentes. Sobre os ques�onamentos apresentados, o coordenador destacou
que não houve encaminhamentos nessa reunião, uma vez que o encontro tratou apenas de repassar um
informe de que os cursos das terminalidades, conforme mo�vos apresentados pelo MEC, seriam
incluídos no Sisu no semestre 2022.1 e indicações de que as coordenações de cursos e o ins�tuto teriam
que se organizar em razão destas questões. O coordenador explanou um levantamento de dados de
vagas ociosas, realizado por uma auditoria interna da Unilab, o qual foi apresentado no início da reunião
pela vice reitora e poderá ser explicado com mais precisão pela Coordenação de Registro e Controle
Acadêmico – CRCA, setor responsável pelo controle destas informações. O coordenador explicou que
estas vagas ociosas dizem respeito às vagas não ocupadas nas modalidades adotadas para o ingresso nos
cursos de segundo ciclo, causando desta forma, um acúmulo de vagas no curso. Salientou também, a
autonomia do movimento estudan�l para se mobilizarem e realizarem as suas manifestações. Realizado
as discussões, o coordenador destacou, em razão da necessidade de um amadurecimento para discussão
das questões impostas, a impossibilidade de encaminhamentos para o assunto e se dispôs a realizar
buscas para obtenção de informações mais precisas e seguras sobre o assunto. No segundo ponto, o
coordenador comentou sobre a convocação da Prograd para o tratamento do controle de frequência, que
brevemente precisará ser organizado, por mo�vos de mudança no sistema de auxílios. Comunicou então
aos professores, que em breve estes serão demandando para um registro de frequência em tempo real e
mais célere, em virtude desse controle que será realizado pela Prograd e Propae e que enviará, por e-
mail, uma lista com os procedimentos que serão realizados na prá�ca. O terceiro ponto cuidou do
registro e ciência do colegiado na desistência do pedido de capacitação do professor Ricardo Ossagô para
o semestre 2021.2 e o seu retorno à lista de espera para capacitação. No quarto ponto, feito à
apreciação, o colegiado aprovou, por unanimidade, o pedido de licença capacitação do professor Igor
Monteiro para o semestre 2021.2. Os informes foram dados ao final da reunião, a saber: Preenchimento
do Ques�onário – Enade; Seminários abertos – Enade; Mobilização dos estudantes na luta pelo
recebimento das Bolsas do Pibid e RP; Edital do Pulsar. Nada mais havendo a relatar, eu, Johoonábia
Santos, auxiliar administra�va do Ins�tuto de Humanidades – IH, lavrei a presente ata que, depois de lida
e aprovada, será assinada no SEI pelos membros do Colegiado do Curso de Licenciatura em Sociologia da
UNILAB/CE.

 

Mário Henrique Castro Benevides 

Anne Sophie Marie Frederique Gosselin 

Antônio Marcos de Sousa Silva 

Daniele Ellery Mourão 

Igor Monteiro Silva 

Janaina Campos Lobo 

Joana Elisa Röwer

Joceny de Deus Pinheiro 

Lucas Marcelo Tomaz de Sousa 

Maria Alda de Sousa Alves 

Sebas�ão André Alves de Lima Filho 
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Representantes Discentes

Francisco Evandro Lemos dos Santos

Maria Valdelia Carlos Chagas de Freitas

Documento assinado eletronicamente por JANAINA CAMPOS LOBO, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 14/12/2021, 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 MARIO HENRIQUE CASTRO BENEVIDES, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 14/12/2021, às 10:34, 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 ANTONIO MARCOS DE SOUSA SILVA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 14/12/2021, às 10:35, 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 EVANDRO LEMOS DOS SANTOS, Usuário
Externo, em 14/12/2021, às 10:43, 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 JOANA ELISA RÖWER, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 14/12/2021, às 11:04, 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 DANIELE ELLERY MOURÃO, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 14/12/2021, às 16:58, 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 MARIA ALDA DE SOUSA ALVES, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 14/12/2021, às 23:07, 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 IGOR MONTEIRO SILVA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 15/12/2021, 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.

Documento assinado eletronicamente por ANNE SOPHIE MARIE FREDERIQUE GOSSELIN DA SILVA,
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 15/12/2021, às 16:42, 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 RICARDO OSSAGÔ DE CARVALHO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 21/12/2021, às 09:13, 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 0380603 e
o código CRC D6C4F8F7.

Referência: Processo nº 23282.016988/2021-48 SEI nº 0380603
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

  4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM SOCIOLOGIA- 2021 

 

Às quatorze horas do dia primeiro de dezembro de dois mil e vinte e um, por meio de  videoconferência
na plataforma Google Meet, teve início a quarta reunião  extraordinária do ano de dois mil e vinte e um
do Colegiado do Curso de Licenciatura  em Sociologia da UNILAB – Ceará, por convocação do
coordenador de Curso,  professor Mário Henrique Castro. Par�ciparam da reunião as/os professoras/es
Anne Sophie Marie Frederique Gosselin, Antônio Marcos de Sousa Silva, Daniele Ellery Mourão, Eduardo
Gomes Machado, Igor Monteiro Silva, Janaina Campos Lobo, Joana Elisa Röwer, Lucas Marcelo Tomaz de
Sousa, Ricardino Jacinto Dumas Teixeira, Ricardo Ossagô de Carvalho e o representante discente
Francisco Evandro Lemos dos Santos. O coordenador do curso iniciou a reunião e efetuou a apresentação
da pauta, composta pelos seguintes pontos: 1. Apreciação dos Planos de Trabalho Docentes 2021.1; 2.
Informes. O primeiro ponto de pauta tratou da apreciação dos Planos de Trabalho Individual dos
docentes do Curso de Licenciatura em Sociologia/UNILAB-CE. Para discussão do assunto, o coordenador
realizou uma breve explicação acerca do procedimento e enfa�zou a urgência de sua realização. O 
coordenador citou a RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR CONSEPE/UNILAB Nº 2, DE 16 DE JULHO DE 2021, que
regulamenta os planos e relatórios de trabalho docente, por meio da prescrição de regramentos acerca
dos procedimentos e ações, descrição das instâncias envolvidas, entre essas, a Comissão de Avaliação de
trabalho Docente – CART, a qual é responsável pelo recebimento dos planos e relatórios de trabalho e
encaminhamento de pareceres  aos colegiados - os quais mediante emissão de deliberação de
recomendação ou não desses planos, deverá registrar a sua decisão em ata de reunião e a encaminhar ao
Conselho de Unidade. A professora Joana ques�onou sobre a comprovação das a�vidades de Orientação
nos casos de desistência do discente.  Em resposta, a professora Janaína Lobo, membro do CART, explicou
que a comprovação da a�vidade poderá ser feita mediante comprovante de matrícula do estudante na
referida a�vidade. O professor Marcos relatou as inconsistências da plataforma, em vista das limitações
quanto ao preenchimento das horas das a�vidades de extensão. O professor Ricardino sugeriu a
socialização de um modelo padrão de formulário para o preenchimento das informações no sistema. Em
resposta, o coordenador encaminhou para o professor um link com o modelo padrão de preenchimento
dos planos de trabalho disponibilizado pela Unilab. O coordenador enfa�zou que há um consenso na
necessidade de aperfeiçoamento dos sistemas, mas entende que é necessário que o encontro seja
pautado na apresentação e apreciação dos PITs, tendo em vista a regulamentação vigente e o processo
avalia�vo dos planos que requer um tempo exclusivo para o tratamento do assunto. O professor Ricardo
Ossagô ques�onou sobre as situações de excesso de carga horária. A professora Daniele Ellery informou
ao colegiado que foi elaborado na CPPD, pelo Grupo de Trabalho da Resolução de Carga Horária uma
carta contendo os principais pontos para discussão mais aprofundada do referido instrumento norma�vo,
a qual já foi encaminhado à Reitoria e se encontra disponível no SEI, processo n. processo
23282.015980/2021- 64. Sobre a informação compar�lhada, o coordenador explicou que o tema é
bastante vasto e perpassa por diferentes instâncias, tais como CONSEPE, CPPD, CART e entre outras
responsáveis pela realização dos procedimentos de ajustes nos planos de trabalho. Quanto à fala do
professor Ricardo Ossagô, o coordenador enfa�zou que a dinâmica de exceder carga horária não é
facilmente compreendida, no entanto, a  interpretação da CART sobre a resolução, é que uma vez
excedida a carga horária, o docente poderá aproveitá-la no semestre seguinte. O coordenador
apresentou ao colegiado as suas interpretações, a saber: não considera juridicamente seguro a
concordância de planos que estejam com carga horária acima de 40 horas e se coloca contrário a essa
possibilidade nos casos em que houver; O coordenador reforçou e orientou que os docentes tenham suas
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horas de acordo com o teto estabelecido pela legislação brasileira que regulamenta a carga horária
docente. O professor Lucas Marcelo, membro do CART, comentou que o obje�vo, ao final do trânsito
desse processo, é a normalização dessas situações, a fim de realizar uma distribuição mais equita�va da
carga horária docente e evitar o sobrecarregamento. O coordenador ressaltou a complexidade da
temá�ca, por isso entende que colegiado pode e deve fazer a reunião desses ques�onamentos. Sobre o
procedimento de apreciação, o coordenador explicou que a avaliação acontecerá por meio de um
processo triplo: compreensão do PIT, observância na regulamentação e aprovação do colegiado, e que a
apresentação dos planos obedecerá a ordem alfabé�ca. A professora Anne-Sophie apresentou as suas
dúvidas e entendimentos acerca do preenchimento de horas das a�vidades de Ensino a Distância.
Durante a apreciação, o colegiado indagou sobre a necessidade desse processo avalia�vo, pois entende
que cada docente é responsável por suas a�vidades e pelas informações apresentadas nos seus planos e
relatórios de trabalho, e que não cabe ao colegiado deliberar pela aprovação ou não das a�vidades de
seus colegas. Frente a isso, o coordenador efetuou a leitura da resolução, no capítulo VI, art. 36, que
dispõe sobre a responsabilidade do colegiado na apreciação dos planos e relatórios de trabalho e no
encaminhamento deste ao Conselho de Unidade. O professor Ricardino sugeriu, em razão da
complexidade do assunto, um adiamento da temá�ca. O professor Eduardo apresentou diante desse
desafio as seguintes questões, a saber: (1) uma reflexão sobre quais são as atribuições e competência do
colegiado no que diz respeito aos planos e relatórios de trabalho, diante dos art. 36 e 37 da referida
resolução; (2) os planos devem estar vinculados aos planos e trabalhos do ins�tuto. A professora Janaína,
relatou que, em reunião com a CART, foi discu�do que os ajustes poderiam ser feitos adiante e que a
possível  extensão da carga horária, para além das 40 horas semanais, fosse revista nos semestres
seguintes. A professora Anne-Sophie sugeriu a elaboração de um parecer cole�vo, informando do
recebimento das avaliações e da aceitação dessas, sem a necessidade de aprovação de cada PIT. O
professor Lucas interpreta que a competência do colegiado é, de fato, aquilo que está prescrito no
presente instrumento norma�vo.  Realizadas as discussões, a reunião foi aberta para votação das
seguintes propostas apresentadas: (1) o colegiado avaliará os PITs e realizará a votação para aprovação ou
indicação de ajustes em consonância com o parecer da CART ou outras sugestões; (2) o colegiado
analisará o parecer da CART como um todo, sem avaliar PIT a PIT e levará  as correções para o Conselho
de Unidade. Perante o exposto, obteve-se o seguinte resultado: proposta de número um com três votos
favoráveis e sete abstenções dos professoras/es: Igor Monteiro, Daniele Ellery, Ricardo Ossagô, Janaina
Campos, Joana Röwer, Ricardino Teixeira e do discente Francisco Evandro Lemos dos Santos. Após o
resultado, o coordenador prosseguiu com a apresentação e avaliação dos planos de trabalho dos
docentes, a saber: professora Anne-Sophie, plano apreciado e aprovado pelo colegiado com um voto de
abstenção; professor Antonio Marcos, plano apreciado e  aprovada a necessidade de revisão, mas com
um pedido de orientação das instâncias do IH e do CART, tendo um voto de abstenção da professora
Daniele Ellery; professora Daniele Ellery, plano apreciado e aprovada a indicação da necessidade de
revisão junto com o parecer da CART, com dois votos de abstenção dos professoras/es Daniele Ellery e 
professor  Ricardino Teixeira e um voto de discordância da necessidade de revisão do professor Igor
Monteiro; professor Eduardo Machado, plano apreciado e aprovado pelo colegiado; professor Igor
Monteiro, plano apreciado e aprovado pelo colegiado; professor Lucas Marcelo, plano apreciado e
aprovado pelo colegiado; professora Janaína Lobo, plano apreciado e aprovado pelo colegiado;
professora Joana Rower, plano de trabalho apreciado e aprovado pelo colegiado; professora Joceny
Pinheiro: plano apreciado e aprovada a indicação da necessidade de ajustes junto com o parecer da
CART; professora Maria Alda, plano apreciado e aprovada a indicação da necessidade de ajustes junto
com o parecer da CART; professor Mário Castro, plano apreciado e aprovado, com um voto de abstenção
do professor Mário Castro; professor Ricardino Teixeira, plano apreciado e aprovada  a indicação da
necessidade de revisão junto com o parecer da CART; professor Ricardo Nascimento, plano apreciado e
aprovada  a indicação da necessidade de revisão junto com o parecer da CART; professor Ricardo Ossagô,
plano apreciado e aprovada a indicação da necessidade de revisão junto com o parecer da CART;
professor Sebas�ão André, plano apreciado e aprovada a indicação da necessidade de revisão junto com
o parecer do CART. Após a apreciação de cada PIT, o coordenador ressaltou a complexidade da temá�ca,
mas entende a necessidade de realização do procedimento tendo em vista a regulamentação vigente, e
parabenizou o professor Lucas Marcelo e a professora Janaina Lobo pelos trabalhos a frente da comissão.
A professora Danielle Ellery declara que se absteve de aprovar ou desaprovar os PITs por falta de clareza
na resolução e problemas de incompa�bilidades no sistema de preenchimento dos PITs. Os informes
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foram dados ao final da reunião, a saber: Representação discente: despedida e agradecimentos do
discente Evandro Lemos; Projeto de Extensão da Sociologia; Semana de Sociologia. Nada mais havendo a
relatar, eu, Johoonábia Santos, auxiliar administra�va do Ins�tuto de Humanidades – IH, lavrei a presente
ata que, depois de lida e aprovada, será assinada no SEI pelos membros do Colegiado do Curso de
Licenciatura em Sociologia da UNILAB/CE.

 

Mario Henrique Castro Benevides

Anne Sophie Marie Frederique Gosselin

Antônio Marcos de Sousa Silva
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Eduardo Gomes Machado 
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 Lucas Marcelo Tomaz de Sousa
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Francisco Evandro Lemos dos Santos
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE LICENCIATURA SOCIOLOGIA EM 2021

 

No dia vinte e cinco de outubro de dois mil e vinte e um (25/10/2021), às quatorze horas (14h00),
realizou-se, no Estado do Ceará, via plataforma Google Meet, a reunião de Colegiado do Curso de
Licenciatura em Sociologia, para trata�va dos seguintes pontos de pauta: 1. Planejamento do semestre e
modalidade das a�vidades no período de pandemia; 2. Formação de Comissão de Análise e Elaboração
de Parecer de Processo de Revalidação de Diploma (processo em anexo) - ad referendum; 3. Revisões do
PPC do Curso: construção de uma agenda; 4. Comissão PIT/RIP - membros do Colegiado - formação ad
referendum (deba�do parcialmente na 6ª reunião ordinária); 5. Eventos do curso em 2021.1; 6. Eleição
de membros da CPPD (edital em anexo); 7. ENADE 2021 (edital em anexo); 8. Informes. Estavam
presentes: professor Mário Henrique Castro Benevides, professora Anne-Sophie Marie Frederique
Gosselin da Silva, professor Antonio Marcos de Souza Silva, professora Daniele Ellery Mourão, professor
Igor Monteiro Silva, professora Janaína Campos Lobo, professora Joana Elisa Rower, professor Lucas
Marcelo Tomaz de Souza, professora Maria Alda de Sousa Alves, professor Ricardino Jacinto Dumas
Teixeira, professor Ricardo César Carvalho do Nascimento, professor Ricardo Ossagô de Carvalho e os
representante discentes Francisco Evandro Lemos dos Santos e Maria Valdelia Carlos Chagas de Freitas. O
encontro foi presidido pelo coordenador do curso, professor Mário Henrique Castro. No primeiro ponto,
o coordenador enfa�zou a importância do colegiado em ra�ficar e registrar o entendimento cole�vo da
manutenção das a�vidades do curso em ensino remoto no período 2021.1. Perante o exposto, o
colegiado deliberou, por unanimidade, manter o entendimento de todas as a�vidades, incluindo Estágios
Supervisionados, em modo remoto, até o envio de uma determinação específica da administração
superior, dentro das condições exigidas para o devido retorno das a�vidades presenciais. Ainda sobre o
assunto, e a �tulo de informe, o coordenador comentou, conforme discussões no CONSUNI, sobre a volta
paula�na das a�vidades administra�vas a par�r do mês de novembro, iniciando com os cargos de
direção, em seguida as funções gra�ficantes e por úl�mo os demais servidores. O coordenador enfa�zou
que a comunicação acerca do assunto será feita ao colegiado, posteriormente, com mais precisão. O
segundo ponto, cuidou da formação de uma comissão de análise e elaboração de solicitação de
revalidação de diploma, encaminhado pela Coordenação de Projetos e Acompanhamentos Curricular –
CPAC, a qual no momento encontra-se pendente na plataforma Carolina Bori - sistema informa�zado para
solicitação de revalidação e reconhecimento de diplomas estrangeiros no Brasil. O coordenador
apresentou a comissão, ins�tuída pelos professores Antônio Marcos, Igor Monteiro e Mário Castro, de
caráter temporário, para a avaliação específica do referido pedido, que decorrerá no prazo de 60 dias.
Não havendo manifestações, o colegiado aprovou, por unanimidade, a comissão ins�tuída para avaliação
da solicitação de revalidação na plataforma Carolina Bori. No terceiro ponto, o coordenador propôs ao
colegiado a construção de uma agenda para o tratamento da revisão do Projeto Pedagógico do Curso de
Licenciatura em Sociologia/CE-UNILAB. O coordenador elucidou a existência de elementos que apontam
as necessidades de revisão e de adequação estrutural, tais como, as aprovações de disciplinas opta�vas,
debates pela administração superior que retomam as discussões sobre a curricularização da extensão e
entre outros que irão exigir, brevemente, que o colegiado revisite o projeto de curso para os necessários
ajustes e reformulações. O coordenador relatou a discussão feita em uma reunião do NDE, acerca da
avaliação do curso, que será realizado no mês de novembro com a aplicação da prova do Enade, onde a
par�r de dezembro se obterá uma avaliação específica. Deste modo, o coordenador entende que,
inclusive diante desse processo avalia�vo o colegiado poderá realizar a revisão do PPC, alimentando-se
inclusive do mesmo. O professor Lucas indagou se todos os docentes poderão sugerir alterações. Em
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resposta, o coordenador explicou que a ideia de revisão do PPC transitara também pelo NDE, mas que o
espaço para elaboração de decisões e anuências será o do colegiado. A professora Joana relatou a
resolução de 2019 do Conselho Nacional de Educação, que requisita a todos os cursos de licenciatura das
universidades a realização de ajustes nos seus PPCs, com o prazo de encerramento em 2022. A professora
salientou a importância do cuidado nesse ponto e sugeriu um diálogo com a CPAC para discussão do
assunto. A discente Valdélia relatou as suas preocupações quanto à temá�ca e considerou per�nente a
necessidade de discussão sobre isso, devendo o assunto ser ampliado também entre os discentes. O
coordenador realçou a fala de Valdélia e reforçou a necessária par�cipação dos discentes nesse processo,
para as escutas das demandas e entendimento dos interesses, fronteiras, limites e dimensões das
prá�cas discentes na visualização e na vivência. O coordenador salientou a fala da professora Joana, pois
traz à memória o tema da base curricular e o prazo que ilustram esta necessidade de atualização do PPC.
Para isso, o coordenador propôs uma reunião com o NDE, tendo em vista que este é o local central para
início técnico do debate, e propôs a realização de reuniões extraordinárias exclusivas com o colegiado,
com a formação de comissões e a realização de análises no PPC por áreas. O professor Ricardo
Nascimento ponderou per�nente a proposição de reuniões periodicamente para o tratamento da
temá�ca e considerou um momento interessante para um novo olhar a este documento, enfa�zando a
importância da fala da Valdélia na inclusão também dos discentes nesse processo. Realizadas as
discussões e entendido uma posição cole�va, demonstrado por uma sensibilização e compreensão da
necessidade de revisão do instrumento pedagógico do curso e aproveitando o período do processo
avalia�vo do curso, o coordenador propôs como encaminhamento formal ao colegiado a construção de
reuniões extraordinárias a par�r do mês de novembro, em caráter mensal, com pauta única e exclusiva
para discussões do PPC. O colegiado aprovou, por unanimidade, o encaminhamento apresentado. O
coordenador se comprometeu ao agendamento de reuniões que serão realizadas no mês de novembro
com o NDE e o colegiado. No quarto ponto, o coordenador relatou a solicitação do conselho de unidade
do IH, para formação de uma comissão autônoma e a indicação de dois nomes para a composição desta,
que terá como atribuições o recebimento, validação e indicações dos relatórios e  dos planos  individuais
de trabalhos, para as discussões em outras instâncias, tais como no colegiado do curso. Em reunião
anterior, os professores Janaína Lobo e Lucas Souza se colocaram à disposição e foram indicados como ad
referendum, uma vez que não houve outras manifestações e a reunião não obteve quórum. Assim, o
coordenador destacou que o ponto de pauta tem como obje�vo a ra�ficação das referidas indicações ad
referendum. O professor Lucas enfa�zou a função desta comissão e ressaltou o momento complexo de
transição e implementação das documentações. Destacou ser percep�vel que os professores notam uma
necessidade de diálogos, e por esta razão, a comissão compreende e se coloca à disposição para ajudá-
los, dentro do limite possível. Feito os debates e apresentadas as manifestações, o colegiado deliberou
por 11 votos favoráveis a comissão indicada ad referendum pelos professores Janaina Lobo e Lucas Souza,
tendo um voto de abstenção da professora Anne-Sophie. No quinto ponto, a professora Anne-Sophie
comentou os seus direcionamentos, entre eles a lembrança da semana de sociologia, indagando sobre o
calendário e cronograma deste evento tão significa�vo para o curso. A professora relatou as suas
reflexões sobre as suas escutas na apresentação dos trabalhos dos alunos e sugeriu uma publicidade
desses projetos, de forma que estes sejam ouvidos e vistos também pelos alunos de outros
departamentos. A professora entende que as conferências, palestras e eventos cien�ficos, como a aula
inaugural, por exemplo, são fortes e ricos para alimentar as reflexões de tudo aquilo que é produzido e
pensado, uma vez que demonstram as contribuições dos alunos, através de suas produções, TCCs e
trabalhos realizados em disciplinas do curso. O coordenador ressaltou a fala da professora Anne-Sophie
sobre a potência desse encontro como um lugar de recalibrar as energias e do protagonismo discente
que é fundamental para o curso. O coordenador prefaciou que não foi possível aprofundar uma
construção dessa semana nesse período, uma vez que se encontrava em processo de adaptação das
dinâmicas da coordenação, dos entendimentos dos procedimentos e da realização da aplicação do
Enade, neste ano de 2021. O coordenador destacou a ideia de realização das a�vidades, as quais
precisam ser man�das, em razão não só desta questão importante e central que trazem, mas em virtude
da precisão dos discentes de a�vidades complementares e de extensão, sendo um par da sua formação e
dos pré-requisitos, e portanto, o curso tem um dever de fornecimento destas a�vidades para os
discentes. A professora Joana salientou a sua concordância com a questão apresentada e entende que
esta manutenção dos eventos é algo que vem surgindo nas reuniões curso e que proporcionam ao curso
um bem comum e promovem o estabelecimento de relações com outros espaços e pessoas,
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considerando isto forma�vo para os estudantes. A professora relatou o seu desejo na memória desses
eventos para as reflexões do que está sendo construído. O coordenador destacou que todos os projetos,
programas e pesquisas de extensão têm ideias específicas de evento e pensando na espinha dorsal dos
eventos do curso, propôs ao colegiado refle�r em desenhar uma semana de sociologia, organizada  entre
o final deste semestre e o começo do próximo, como uma forma de afinamento entre a relação com o
calendário escolar e a possibilidade de a�vidades no modo híbrido, tendo em vista a con�nuação dessa
melhoria e a aplicação de protocolos necessários, vislumbrando a semana da sociologia como uma
semana de retorno dessa ideia de presencial, sem descartar as conexões on-line. Abertas as discussões
para manifestações e proposições, o coordenador apontou, como encaminhamentos: (1) a realização da
semana de sociologia para o começo do ano de 2022, entre o final do semestre 2021.1 e o começo do
semestre 2021.2; (2) a realização da próxima aula magna no início de semestre como uma convidada
central, em respeito a ideia de ampliação da representa�vidade exposta pela professora Joana; (3) a
construção de um espaço online de par�lha para divulgação interna dos eventos, sendo estes aprovados,
por unanimidade, pelo colegiado. No sexto ponto, houve a inversão dos pontos, e a fala foi passada a
professora Daniele Ellery para o tratamento do assunto da eleição de membros da CPPD, a qual está com
edital aberto para formação de chapas, e com inscrições entre os dias 01 a 03 de novembro de 2021.
Conforme consta em edital, deverá ser feito o envio de dois nomes para a candidatura de �tular e de
suplente. A professora se propôs a ficar como suplente, e caso não haja interessados para a chapa, se
colocou à disposição para con�nuar como �tular. O coordenador destacou que essa comissão tem
influências nas discussões rela�vas ao trabalho docente, sendo importante a presença e par�cipação do
colegiado nesse espaço. Diante disso, o coordenador sugeriu a abertura da reunião até o seu final, para
as indicações de nomes ou a formação de chapas. Dando a con�nuidade ao encontro, no sé�mo ponto, o
coordenador contextualizou a avaliação e a estrutura do Enade no Brasil, a seleção do curso de
licenciatura em sociologia para a realização da prova, sendo este campo integrante da grande área de
ciências sociais. O coordenador informou que a aplicação desta prova, de caráter avalia�vo, está
agendada para o dia 14 de novembro de 2021, e será aplicada aos alunos formandos do curso. O
coordenador destacou a possibilidade de dispensa em alguns casos, permi�da pelo disposi�vo. Diante
disso, o coordenador propôs uma sensibilização dos colegas e das colegas para possibilidade de se pensar
na realização de seminários abertos com a�vidades de apoio aos discentes, onde os professores possam
realizar a�vidades de extensão e aulas que tenham os temas apresentados no Enade 2021, através de
uma revisão de reflexão teórica para os discentes que realizarão a prova. A professora Joana sugeriu uma
ideia de construir uma agenda de aulas, apontando tema e cronograma para ser disponibilizada aos
estudantes. Com base na fala da professora Joana, o coordenador ressaltou que será por adesão, mas
lembrou que este é um movimento cole�vo que será realizado em especial para os estudantes que farão
o Enade, então sugeriu a construção de uma agenda, entre os dez primeiros dias de novembro com a
realização de seminários. Após ampla discussão e com base nas proposições apresentadas pela
coordenação e vice coordenação, propôs-se o seguinte encaminhamento: (1)  confecção de uma  agenda
de a�vidades de apoio para o ENADE, que acontecerá nos dez primeiro dias do mês de novembro, tendo
duas a�vidades já agendadas, uma sobre Cultura e Patrimônio Cultural a ser realizada na primeira
semana de novembro com data ainda a definir, pelo professor Mário Henrique Castro,  e uma outra sobre
a Base Curricular Nacional, a ser realizada pelos professores Joana Rower, Igor Monteiro e Lucas Souza,
no dia 09 de novembro de 2021. As demais a�vidades e proposições poderão ser enviadas à coordenação
por e-mail. Perante o exposto, o colegiado aprovou, por unanimidade, a proposta de criação de
seminários abertos para o apoio e suporte aos estudantes formandos que farão o Enade 2021. Retomado
o sexto ponto, o colegiado deliberou, por unanimidade, pela indicação da professora Daniele Ellery ao
cargo de �tular e o aguardo de outras manifestações. Os informes, foram dados ao final da reunião, a
saber: atrasos de pagamentos das bolsas do RP e PIBID frente aos cortes de verbas federais, e as
mobilizações e ar�culações de amparo aos estudantes. Nada mais havendo, eu Joohonábia Santos,
Auxiliar Administra�va do Ins�tuto de Humanidades, lavrei a presente ata, a ser assinada no SEI pelos
presentes. 

 

Mário Henrique Castro Benevides

Anne-Sophie Marie Frederique Gosselin da Silva
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Antonio Marcos de Souza Silva

Daniele Ellery Mourão 

Igor Monteiro Silva

Janaina Campos Lobo

Joana Elisa Rower

Lucas Marcelo Tomaz de Souza 

Maria Alda de Sousa Alves

Ricardino Jacinto Dumas Teixeira 

Ricardo César Carvalho do Nascimento 

Ricardo Ossagô de Carvalho

 

Representante discentes

Francisco Evandro Lemos dos Santos

Maria Valdelia Carlos Chagas de Freitas

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por JANAINA CAMPOS LOBO, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 11/11/2021, às 16:22, 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 LUCAS MARCELO TOMAZ DE SOUZA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 11/11/2021, 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.

Documento assinado eletronicamente por MARIA VALDELIA CARLOS CHAGAS DE FREITAS, Usuário
Externo, em 11/11/2021, às 19:22, 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 DANIELE ELLERY MOURÃO, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 11/11/2021, às 21:18, 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 ANNE SOPHIE MARIE FREDERIQUE GOSSELIN DA SILVA,
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 12/11/2021, às 14:47, 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 MARCOS DE SOUSA SILVA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 12/11/2021, às 16:07, 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 EVANDRO LEMOS DOS SANTOS, Usuário
Externo, em 12/11/2021, às 20:25, 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 MARIA ALDA DE SOUSA ALVES, PROFESSOR DO
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MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 13/11/2021, às 06:59, 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 MARIO HENRIQUE CASTRO BENEVIDES, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 13/11/2021, às 11:18, 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 IGOR MONTEIRO SILVA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 16/11/2021, às 11:32, 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 16/11/2021, às 11:50, 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 0362278 e
o código CRC 0C437B32.
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

 

ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE ACADÊMICA DO INSTITUTO DE
HUMANIDADES - 11/02/2022

 

Às treze horas e trinta e seis minutos do dia onze de fevereiro de dois mil e vinte e dois (11/02/2022),
pela Plataforma Google Meet, na sala meet.google.com/nwk-nfup-fqo aconteceu a 2ª Sessão Ordinária
do Conselho de Unidade Acadêmica do Ins�tuto de Humanidades do corrente ano, para tratar dos
seguintes pontos de pauta: 1. Aprovação ad referendum do Conselho de Unidade Acadêmica do IH da
Licença Capacitação do Professor Igor Monteiro Silva (Processo 23282.016419/2021-01); 2. Aprovação ad
referendum do Conselho de Unidade Acadêmica do IH do projeto de extensão “Caminhos profissionais
em Antropologia”, código PJ223-2021 (Processo 23282.001923/2022-89); 3 - Aprovação ad referendum
do Conselho de Unidade Acadêmica do IH do projeto de extensão “Formação de lideranças ciganas:
fortalecimento de competências e habilidades para o controle social”, código PJ067-2022 (Processo
23282.001923/2022-89); 4 - Aprovação ad referendum do Conselho de Unidade Acadêmica do IH da
criação, do Projeto Pedagógico e do Regimento Interno do Programa de Pós-graduação em Educação das
Relações Étnico-Raciais – Brasil/África da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Processo 23282.001923/2022-89 e 23282.000784/2022-76); 5 - Apreciação do Relatório Final
do trabalho da Comissão Geral de Análise e Reavaliação dos Cursos do IH (Processo 23282.000858/2022-
74). Relatoria da Professora Dra. Carolina Maria Costa Bernardo; 6 - Pedido de redistribuição do Professor
Dr. Josias Pereira, Professor Adjunto da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). 7 - Solicitação de
prorrogação do edital 01/20 que trata do processo de seleção para coordenador/a bolsista para o curso
de Especialização Curso de Especialização em Metodologias Interdisciplinares e Interculturais para o
Ensino Fundamental e Médio - para atuação nos cursos do programa UAB/UNILAB. (Processo:
23282.001664/2022-96) Interessado: Luis Eduardo Torres Bedoya. 8. Apreciação/Aprovação da minuta do
Edital para escolha de representante docente do Ins�tuto de Humanidades no Conselho Universitário
(CONSUNI); 9 - Apreciação/Aprovação da minuta do Edital para escolha de representante docente do
Ins�tuto de Humanidades no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE); 10 -
Apreciação/Aprovação da minuta do Edital para escolha de representantes docentes no Conselho de
Unidade Acadêmica do Ins�tuto de Humanidades.  Informes. Es�veram presentes: o Diretor do IH, Prof.
Dr. Carlos Henrique Lopes Pinheiro; o Coordenadora do Bacharelado em Humanidades, Profa. Dra.
Leandro de Proença Lopes; o vice-coordenador, Prof. Dr. Edson Borges, o Coordenador do Curso de
Licenciatura em História, Prof. Dr. Robério Américo do Carmo Souza; o Coordenador de Licenciatura em
Sociologia, Prof. Dr. Mario Henrique Castro Benevides, a Coordenadora do Bacharelado em Antropologia,
Prof.ª Dra. Denise Ferreira da Costa Cruz; a Coordenadora do Curso de Licenciatura em Pedagogia, Profa.
Dra. Joana D’ark de Sousa Lima, o Vice-Coordenador do Mestrado Interdisciplinar em Humanidades, Prof.
Dr. Antonio Vieira da Silva Filho; a Coordenadora do Mestrado em Antropologia, Prof.ª Dra. Violeta Maria
de Siqueira Holanda, a Representante do Núcleo de Documentação Cultural Ladeísse Silveira (NUDOC),
Prof.ª Dra. Daniele Ellery Mourão e os representantes Técnicos Administra�vos em Educação, Daniel Silva
Alves e Delane Barbosa da Silveira. O Presidente iniciou sua fala informando aos membros a pauta a ser
discu�da, colocando-a em apreciação aos demais e informando da solicitação da profa Dra. Carol
Bernardo, presidenta da Comissão Geral de Análise e Reavaliação dos Cursos do IH, que pediu a re�rada
da pauta do ponto 5 e ainda uma nova reunião extraordinária para discu�r o ponto em tela. A pauta, na
forma como foi divulgada na convocatória para esta 2º Sessão Ordinária, foi posta em votação e aprovada
por unanimidade. O professor Carlos Henrique registrou a presença da nova conselheira, Delane Barbosa
dando-lhe boas-vindas e informando aos/as conselheiros/as a solicitação de par�cipação do vice-diretor,
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prof. Ruben Maciel e das representantes da Adufuc que entrariam na reunião. O presidente deste
conselho apresentou o Ponto 1 e explicou a contextualização do assunto. Em seguida foi passada a
palavra ao Coordenador do Curso de Sociologia, Prof. Mário Henrique, que ra�ficou as informações do
afastamento do docente em tela. Abriu-se para discussão. Não houve discussão. Posto em regime de
votação, foi aprovado por unanimidade. Em relação ao Ponto 2, o Presidente deste Conselho sugeriu
realizar a discussão em bloco, incluindo o Ponto 3, em concordância dos demais membros, explanou os
pontos e abriu para discussão. Não houve discussão. Posto em regime de votação, foi aprovado com uma
abstenção. Em relação ao Ponto 4, o Presidente deste Conselho apresentou o ponto e abriu-se para
discussão. Não houve discussão. Posto em regime de votação, foi aprovado foi aprovado por
unanimidade. O Ponto 5 foi re�rado da pauta, a pedido como explicado no início. Por trata-se de mais um
ato administra�vo, o prof. Carlos Henrique, solicitou aos/as conselheiros/as tratar do ponto 7 e
posteriormente seguir a ordem dos demais pontos. A reunião seguiu, após concordância. Em relação ao
Ponto 7, o Presidente deste Conselho apresentou o ponto explanando como se deu a chegada da
demanda no IH e os tramites necessários para atendimento. Abriu-se para discussão. Não houve
discussão. Posto em regime de votação, foi aprovado por unanimidade. Antes de dar seguimento ao
ponto seguinte, o prof. Carlos Henrique passou a palavra ao vice-diretor, prof. Dr. Ruben Maciel, que
relatou sua experiência na vice direção e sua saída para pós-doutorado. Em seguida, foi apresentado o
Ponto 6 pelo Presidente do Conselho, foi aberto à discussão. Houve ampla discussão, foi colocado em
regime de votação e aprovado por unanimidade, na condição que a Unilab não ceda código de vaga e que
a aprovação seja apenas para pleitear a vaga junto à universidade de origem. Em relação ao Ponto 8, o
Presidente deste Conselho explanou o ponto, sugerindo a discussão em bloco dos pontos finais,
considerando que as minutas tratam de representação docente do IH no Órgãos de Deliberação Superior
Consui, Consepe, e para o Conselho do IH, conforme regimento interno deste colegiado. O conselheiro,
Daniel Alves, representante de duas das comissões, a convite, relatou sobre o trabalho realizado. Foi
aberto à discussão. Houve ampla discussão. Posto em regime de votação, foi aprovado por unanimidade,
com as seguintes ressalvas: votação ampliada, incluindo todos/as docentes, obedecer aos prazos internos
de tempo sugerido (restabelecer cronograma) e uso do sistema sig eleição. Em relação ao Ponto 9, o
Presidente deste Conselho apresentou o ponto. Posto em regime de votação, foi aprovado por
unanimidade, com as ressalvas do ponto anterior. Por fim, o Ponto 10, Posto em regime de votação, foi
aprovado por unanimidade, com as ressalvas do ponto anterior. Houve informes, destacamos as falas das
professoras Ana Paula Rabelo e Lena Lúcia Espíndola Rodrigues que solicitaram par�cipação,
representando a ADUFC com tema a respeito da campanha salarial de 2022. Nada mais havendo a tratar,
a presente sessão foi encerrada às dezessete horas e quarenta e seis minutos (16h16), 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 CARLOS HENRIQUE LOPES PINHEIRO, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 21/02/2022, às 21:38, 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, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 22/02/2022, às 09:12, 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, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 22/02/2022, às 10:52, 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 DANIEL SILVA ALVES, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO,
em 22/02/2022, às 13:16, 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 DANIELE ELLERY MOURÃO, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 22/02/2022, às 13:40, 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 ROBÉRIO AMÉRICO DO CARMO SOUZA,
COORDENADOR(A), em 23/02/2022, às 11:24, 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 VIEIRA DA SILVA FILHO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 23/02/2022, às 11:43, 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 DELANE BARBOSA DA SILVEIRA, ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO, em 23/02/2022, às 16:01, 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 24/02/2022, às 10:29, 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 EDSON BORGES, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR,
em 25/02/2022, às 18:36, 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 MARIO HENRIQUE CASTRO BENEVIDES, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 28/02/2022, às 11:27, 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 01/03/2022, às 22:45, 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, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 03/03/2022, às 11:41, 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 0414794 e
o código CRC E11C25C9.

Referência: Processo nº 23282.001975/2022-55 SEI nº 0414794
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE ACADÊMICA DO INSTITUTO DE
HUMANIDADES - 14/10/2021

 

               Às treze horas e trinta minutos (13h30) do dia quatorze de outubro de dois e vinte um
(14/10/2021), pela Plataforma Google Meet, na sala meet.google.com/yth-iyfm-uhe, aconteceu a Quarta
Sessão Ordinária do Conselho de Unidade Acadêmica do Ins�tuto de Humanidades do corrente ano, para
tratar dos seguintes pontos de pauta: 1. Aprovação da Homologação Ad Referendum do Conselho do IH
da indicação de representante do Ins�tuto de Humanidades para compor o colegiado do Comitê de É�ca
em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Unilab (Processo 23282.010227/2021-82); 2. Apreciação e
aprovação do Plano de Gestão IH 2021; 3. Proposta de nova composição da Comissão de Avaliação do
Regime de Trabalho do IH 2021-2022. (Processo 23282.012239/2021-41); 4. Aprovação de projetos de
pesquisa e extensão cadastros na PROPPG e na PROEX, conforme orienta a resolução nos Art. 19 e Art. 27
da Resolução Complementar Consepe/Unilab nº 2, de 16 de julho de 2021; 5. Indicação de membros para
composição da Comissão Eleitoral para acompanhar o processo de consulta à comunidade universitária
para escolha dos integrantes da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) - biênio 11/2021 -
11/2023. 6. Indicação de membros para representação do IH no colegiado da Comissão Local de Iniciação
Cien�fica (CLIC). (Processo 23282.013873/2021-00); 7. Apresentação da Proposta de Carga Horária para
par�cipantes da Comissão Local de Iniciação Cien�fica (CLIC). (Processo 23282.013871/2021-11); 8.
Apreciação da reedição, com alterações, da Resolução N° 56/2018/CONSUNI, de 19 de dezembro de
2018, que dispõe sobre a criação e aprovação do regimento interno do órgão complementar, vinculado
ao Ins�tuto de Humanidades, denominado NUDOC – Núcleo de Documentação Cultural Ladeísse Silveira
(Processo 23282.010601/2021-40); 9. Eleições para representantes docentes no Conselho de Unidade
Acadêmica do IH no triênio 2021/2024; e 10. Apreciação do Manifesto do Conselho de Unidade
Acadêmica do Ins�tuto de Humanidades do Ceará sobre a Resolução Complementar do Consepe/Unilab
Nº 2, de 16 de Julho de 2021. 11. Informes. Es�veram presentes: o Diretor do IH, Prof. Dr. Carlos
Henrique Lopes Pinheiro; o Vice-Diretor do IH, Prof. Dr. Ruben Maciel Franklin; a Coordenadora do
Bacharelado em Humanidades, Prof.ª Dra. Carolina Maria Costa Bernardo; o Coordenador do Curso de
Licenciatura em Sociologia, Prof. Dr. Mário Henrique Castro Benevides; o Coordenador em exercício do
Curso de Licenciatura em História, Prof. Dr. José Josberto Montenegro Sousa; a Vice-Coordenadora do
Curso de Licenciatura em Pedagogia, Prof.ª Dra. Luma Nogueira de Andrade; o Coordenador do
Mestrado Interdisciplinar em Humanidades, Prof. Dr. Edson Holanda Lima Barboza; e a Coordenadora do
Mestrado em Antropologia, Prof.ª Dra. Violeta Maria de Siqueira Holanda. Também es�veram presentes
os Representantes Docentes: Prof. Dr. Marcos Vinícius Santos Dias Coelho, Prof. Dr. Lucas Marcelo Tomaz
de Sousa e Prof.ª Dra. Francisca Rosália Silva Menezes; bem como a Representante do Núcleo de
Documentação Cultural Ladeísse Silveira (NUDOC), Prof.ª Dra. Daniele Ellery Mourão, e a Representante
do Centro Integrado de Atenção ao Desenvolvimento Infan�l (CIADI), Prof.ª Dra. Larissa Oliveira e
Gabarra. Também esteve presente o representante dos Técnicos Administra�vos em Educação, Daniel
Silva Alves. O Presidente iniciou sua fala informando aos membros que a reunião seria gravada e a pauta
a ser discu�da, colocando a pauta em apreciação aos demais. O Professor Josberto solicitou que
houvesse modificação na ordem dos pontos de pauta, trazendo o ponto 10 logo para o início dos temas a
serem tratados, ao passo que o Professor Carlos Henrique sustentou que os pontos que envolvem
aprovações ad referendum e questões administra�vas permanecessem no início da discussão. O
Professor Marcos Vinícius sugeriu que fosse colocado em votação a alteração da ordem dos pontos na
pauta. A Professora Violeta reforçou que o ponto 10 fosse tratado logo de início em virtude de sua
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discussão impactar nos pontos seguintes. Houve discussão. Colocado em votação, deliberou-se pela
alteração na ordem da pauta, que passou a ter a seguinte configuração: 1. Aprovação da Homologação
Ad Referendum do Conselho do IH da indicação de representante do Ins�tuto de Humanidades para
compor o colegiado do Comitê de É�ca em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Unilab (Processo
23282.010227/2021-82); 2. Apreciação do Manifesto do Conselho de Unidade Acadêmica do Ins�tuto de
Humanidades do Ceará sobre a Resolução Complementar do Consepe/Unilab Nº 2, de 16 de Julho de
2021; 3. Apreciação e aprovação do Plano de Gestão IH 2021; 4. Proposta de nova composição da
Comissão de Avaliação do Regime de Trabalho do IH 2021-2022. (Processo 23282.012239/2021-41); 5.
Aprovação de projetos de pesquisa e extensão cadastros na PROPPG e na PROEX, conforme orienta a
resolução nos Art. 19 e Art. 27 da Resolução Complementar Consepe/Unilab nº 2, de 16 de julho de
2021; 6. Indicação de membros para composição da Comissão Eleitoral para acompanhar o processo de
consulta à comunidade universitária para escolha dos integrantes da Comissão Permanente de Pessoal
Docente (CPPD) - biênio 11/2021 - 11/2023. 7. Indicação de membros para representação do IH no
colegiado da Comissão Local de Iniciação Cien�fica (CLIC). (Processo 23282.013873/2021-00); 8.
Apresentação da Proposta de Carga Horária para par�cipantes da Comissão Local de Iniciação Cien�fica
(CLIC). (Processo 23282.013871/2021-11); 9. Apreciação da reedição, com alterações, da Resolução N°
56/2018/CONSUNI, de 19 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a criação e aprovação do regimento
interno do órgão complementar, vinculado ao Ins�tuto de Humanidades, denominado NUDOC – Núcleo
de Documentação Cultural Ladeísse Silveira (Processo 23282.010601/2021-40); 10. Eleições para
representantes docentes no Conselho de Unidade Acadêmica do IH no triênio 2021/2024; e 11. Informes.
O Presidente apresentou o Ponto 1, informando o trâmite da demanda, com a aprovação Ad Referendum
do Conselho do IH da indicação do professor Edson Borges para compor o colegiado do Comitê de É�ca
em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Unilab. O técnico administra�vo Daniel complementou a fala
do Professor Carlos Henrique, indicando o modo como se deu a consulta aos docentes para indicar à
comissão. Foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O Presidente anunciou o �tulo do novo
Ponto 2 e passou a palavra para a comissão apresentar o documento produzido pela mesma. Professora
Luma Nogueira iniciou apresentando o Manifesto e expondo as razões pelas quais foi necessária sua
escrita. O professor Josberto e a Professora Violeta ra�ficaram a importância do Manifesto. Professora
Carolina Bernardo apresentou proposta para mudar o �tulo do Manifesto para Relatório. Professor Mário
Henrique salientou a importância de a Resolução Complementar ser seguida, apesar de alguns elementos
com os quais não concorda constar na Resolução. Professor Carlos Henrique informou que não dispôs de
tempo suficiente para ler o Manifesto na íntegra, mas ressaltou alguns pontos que não concordou no
documento, dentre os quais que o Manifesto não pode ser assinado pelo Ins�tuto de Humanidades em
si, mas podendo ser assinado pelo Conselho de Unidade Acadêmica do IH. Professora Luma Nogueira
reafirmou a importância do Manifesto para auxiliar os demais colegas do IH. Ponderou também que não
é contra a Resolução em si, mas que ela precisa passar por revisão e reelaboração. O professor Marcos
Dias reforçou a importância do trabalho realizado pela comissão responsável pela elaboração do
Manifesto e informou que a assinatura do Manifesto pelo conselho do IH externa a posição do IH quanto
à Resolução. Professora Carolina Maria reforçou aquilo que foi dito pelo Professor Marcos Dias quanto à
assinatura do Manifesto pelo Conselho de Unidade Acadêmica do IH e apresentou propostas de
encaminhamentos quanto ao Manifesto. Professor Mário Henrique fez reflexão quanto a ampliar a
discussão do Manifesto aos outros docentes, pois muito pontos causam divergências. Professor Carlos
Henrique reforçou a questão de qual instância assina o Manifesto, mantendo a fala de que é o Conselho
de Unidade Acadêmica. Professora Larissa Gabarra abordou a importância de se expandir o debate do
conteúdo do Manifesto a outros professores e dar encaminhamento ao Manifesto. Houve ampla
discussão. O professor Josberto sugeriu que fosse dado encaminhamento ao ponto discu�do. Procedeu-
se à votação dos destaques do documento. Foram aprovadas a alteração do �tulo, bem como outros
destaques do texto. A Minuta foi colocada em regime de votação e aprovada por maioria. O Presidente
consultou ao colegiado a possibilidade de dar nova sequência aos pontos da pauta, considerando o
“adiantado da hora”, a impossibilidade de se discu�r em profundidade os demais pontos e adiantando
pontos de caráter administra�vo. Houve concordância do plenário. Passou-se, então, para a apreciação e
discussão do “Ponto 6”, em que foi dito sobre a emergência e a importância da eleição para escolha de
novos membros da CPPD, sendo, portanto, necessário formar uma comissão eleitoral que se
responsabilizará por todo o processo de eleição. Os Professores José Josberto Montenegro Sousa e
Marcos Vinícius Santos Dias Coelho e o técnico administra�vo Daniel Silva Alves se dispuseram para
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compor a referida comissão, que foi aprovada por unanimidade. O “Ponto 4” foi apresentado pelo
Presidente deste Conselho, o qual explanou sobre a nova composição da Comissão de Avaliação do
Regime de Trabalho do IH que, por sugestão da própria comissão, passaria a ter em sua composição
somente membros �tulares, designando, desta forma, que os então membros suplentes passariam à
condição de �tulares. Posto em votação, foi aprovada por unanimidade a nova composição da Comissão
de Avaliação do Regime de Trabalho do IH. Anunciado o “Ponto 9” pelo Presidente, a Técnica
Administra�va Rosymeury deu detalhes dos trâmites dessa Reedição, com alterações, da Resolução N°
56/2018/CONSUNI, de 19 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a criação e aprovação do regimento
interno do órgão complementar, vinculado ao Ins�tuto de Humanidades, denominado NUDOC, que foi
aprovada na úl�ma reunião do Conselho do IH. Porém, sua aprovação se deu por quórum não
qualificado, sendo necessário passar novamente pela aprovação do Conselho com quórum qualificado,
ou seja, com a aprovação de no mínimo 2/3 da quan�dade de membros do Conselho. Colocado em
regime de votação, foi aprovada por quórum qualificado de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho
de Unidade Acadêmica do IH a Reedição, com alterações, da Resolução N° 56/2018/CONSUNI, de 19 de
dezembro de 2018, que dispõe sobre a criação e aprovação do regimento interno do órgão
complementar, vinculado ao Ins�tuto de Humanidades, denominado NUDOC. O “Ponto 3”, que trata da
apreciação e aprovação do Plano de Gestão IH 2021, foi re�rado da pauta pelo Presidente. O “Ponto 7”,
que trata da indicação de membros para representação do IH no colegiado da Comissão Local de
Iniciação Cien�fica (CLIC), foi relatado pela servidora Rosymeury, que explicou que o Professor Marcos
Vinícius foi reconduzido para a Comissão. O próprio Professor Marcos Vinícius deu mais detalhes sobre a
referida comissão, explicando que ele e a Professora Jo A-Mi permanecem na comissão. O Professor
Marcos Vinícius, já adentrando na discussão do “Ponto 8”, indicou que fica a cargo de cada Ins�tuto a
distribuição da carga horária da par�cipação dos membros da referida comissão. O Presidente deste
Conselho, por sua vez, indicou que a discussão e a deliberação da divisão da carga horária ficariam sob a
responsabilidade dos próprios membros da CLIC, mas que, no seu entendimento, os próprios setores
demandantes é quem devem ser responsáveis pelo estabelecimento da carga-horária, não sendo, salvo
melhor juízo, competência dos conselhos de unidades acadêmicas da universidade. Voltando ao novo
Ponto 7, os membros �tulares da CLIC foram aprovados por unanimidade por este Conselho como sendo
os(as) Professores(as) Marcos Vinícius Santos Dias Coelho e Jo A-Mi e os membros suplentes como sendo
os(as) Professores(as) Edson Borges e Francisca Rosália Silva Menezes. O “Ponto 5”, que trata da
aprovação de projetos de pesquisa e extensão cadastros na PROPPG e na PROEX, conforme orienta a
resolução nos Art. 19 e Art. 27 da Resolução Complementar Consepe/Unilab nº 2, de 16 de julho de
2021, será colocado como ponto de pauta na próxima reunião do Conselho de Unidade Acadêmica do IH.
O “Ponto 10”, que trata das eleições para representantes docentes no Conselho de Unidade Acadêmica
do IH no triênio 2021/2024, foi anunciado pelo Presidente, informando que é necessária a formação de
comissão eleitoral para essa eleição e solicitando manifestação dos docentes presentes na reunião para
comporem a referida comissão eleitoral. Apenas a Professora Larissa Oliveira e Gabarra se pron�ficou a
compor a comissão. Ficou decidido que esse assunto será pautado novamente na próxima reunião do
Conselho do IH. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às dezessete horas e trinta minutos
(17h30), sobre a qual, para constar, eu, Daniel Silva Alves, Assistente em Administração, lavrei e subscrevi
a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos demais presentes.

 

Presidente

Prof. Dr. Carlos Henrique Lopes Pinheiro

Prof. Dr. Ruben Maciel Franklin (Vice-Diretor)

Representante Coordenação do Curso de Bacharelado em Humanidades- BHU

Profa. Dra. Carolina Maria Costa Bernardo

Prof. Dr. Jon Anderson Machado Cavalcante

Representante Coordenação do Curso de Licenciatura em Pedagogia

Profa. Dra. Joana D’arc de Sousa Lima (Vice-Coordenadora em exercício)
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Profa. Dra. Luma Nogueira de Andrade (Vice -Coordenadora interina) 

Representante Coordenação do Curso de Bacharelado em Antropologia

Profa. Dra.  Denise Ferreira da Costa Cruz

Prof. Dr. Rhuan Carlos dos Santos Lopes (Vice-Coordenador)

Representante Coordenação de Curso de Licenciatura em Sociologia 

Prof. Dr. Mário Henrique Castro Benevides 

Profª. Drª.  Joana Elisa Rower (Vice-Coordenadora )

Representante Coordenação de Curso de Licenciatura em História

Prof. Dr. José Josberto Montenegro Sousa (Vice-Coordenador no Exercício da Coordenação)

Representante da Coordenação do Mestrado Interdisciplinar em Humanidades

Prof. Dr. Edson Holanda Lima Barboza

Prof. Dr. Antônio Vieira da Silva Filho (Vice-Coordenador)

Representante da Coordenação do Mestrado em Antropologia

Profa. Dra. Violeta Maria de Siqueira Holanda

Profa. Dra. Vera Regina Rodrigues da Silva (Vice-Coordenadora) 

Representantes do Núcleo de Documentação Cultural Ladeísse Silveira (NUDOC)

Profa. Dra. Daniele Ellery Mourão

Prof. Dr. Robério Américo do Carmo Souza (Vice-Coordenador)

Centro Integrado de Atenção ao Desenvolvimento Infan�l (CIADI)

Profa. Dra. Larissa Oliveira e Gabarra

Profa. Dra. Maria Ivanilda de Aguiar(Vice-Coordenadora)

REPRESENTANTES DOCENTES DO IH

Prof. Dr. Marcos Vinicius Santos Dias Coelho 

Prof. Dr. Lucas Marcelo Tomaz de Souza 

Prof. Dr. Antônio Marcos de Sousa Silva (suplente) 

Prof. Dr. Leandro de Proença Lopes

REPRESENTANTES DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

Daniel Silva Alves 

Acarape, 14 de outubro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL SILVA ALVES, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO,
em 09/11/2021, às 15:25, 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 MARCOS VINICIUS SANTOS DIAS COELHO, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 09/11/2021, às 16:43, 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 09/11/2021, às 21:34, 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 RUBEN MACIEL FRANKLIN, DIRETOR(A) DE INSTITUTO,
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SUBSTITUTO(A), em 10/11/2021, às 16:13, 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 CARLOS HENRIQUE LOPES PINHEIRO, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 10/11/2021, às 16:26, 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 EDSON HOLANDA LIMA BARBOZA, COORDENADOR(A),
em 11/11/2021, às 12:45, 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 11/11/2021, às 12:58, 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 JOSE JOSBERTO MONTENEGRO SOUSA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 11/11/2021, às 15:23, 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 DANIELE ELLERY MOURÃO, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 11/11/2021, às 21:34, 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 MARIO HENRIQUE CASTRO BENEVIDES, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 13/11/2021, às 11:18, 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 LARISSA OLIVEIRA E GABARRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 17/11/2021, às 10:11, 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 MARCELO TOMAZ DE SOUZA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 17/11/2021, às 15:22, 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 CAROLINA MARIA COSTA BERNARDO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 17/11/2021, às 15:38, 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, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 17/11/2021, às 15:47, 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 0362559 e
o código CRC 99C5827E.

Referência: Processo nº 23282.014074/2021-42 SEI nº 0362559
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 120, de 23 de fevereiro de 2021-UNILAB

  Dispõe sobre designação de função de
coordenador (a) de curso.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10/05/2018,
publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as competências delegadas
pela Portaria da Reitoria nº 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 183 de 07/08/2018, no uso das
atribuições a ele conferidas,

 

Considerando o que consta no Processo 23282.002439/2021-96,

 

RESOLVE:

 

Art.1º Designar o servidor MÁRIO HENRIQUE CASTRO BENEVIDES, matrícula SIAPE nº 1689607, para
assumir a função de Coordenador do Curso de Licenciatura em Sociologia, código FCC, vinculado ao Ins�tuto
de Humanidades, no biênio 2021/2023, conforme edital IH nº 01/2021.

 

Art.2º Esta portaria conta seus efeitos a par�r de sua publicação.

Publique-se.

 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 23/02/2021, às 12:15, 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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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 0243047 e o
código CRC 5364B56B.

 

Referência: Processo nº 23282.002439/2021-96 SEI nº 0243047

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

