
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE ACADÊMICA -

22/12/2022

Às quatorze horas e treze minutos (14h13) do dia vinte e dois de dezembro de dois mil e vinte e dois
(22/12/2022), presencialmente, aconteceu a 9ª Sessão Ordinária do Conselho de Unidade Acadêmica do
Ins�tuto de Humanidades, para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1. Apreciação da ata da 8ª Sessão
Ordinária do Conselho de Unidade IH (23282.018564/2022-07); 2. Apreciação do pedido de licença para
pós-doc do professor Igor Monteiro, Processo nº23282.019262/2022-48 - (Relatoria da coordenação do
curso); 3. Apreciação do pedido de licença para pós-doc professor Lailson Ferreira, Processo
nº23282.018759/2022-49 - (Relatoria da coordenação do curso); 4. Avaliação dos RITs 2021.2 (Relatoria
de cada coordenação); 5. Deliberações de prazos para a defesa do TCC; 6. Modificação da metodologia de
trabalho da Cart em razão do o�cio n. 124/2022 da SGP; 7. Possibilidade de ampliação de prazo para
quem não entregou o PIT e/ou RIT de 2021.1 e 2021.2; 8. Plano de gestão/trabalho do IH - Minuta de
oferta 2022.2 de cada
Curso; 9. Gabinetes das/os docentes do IH; 10. Apreciação do PPC revisado do curso de Sociologia -
(Relatoria da coordenação do curso); 11. Informes.

Es�veram presentes: a Diretora do IH, Profa. Dra. Luma Nogueira de Andrade, a Coordenadora do Curso
de Licenciatura em Sociologia, Profa. Dra. Joana Elisa Rower, o Coordenador do Curso de Bacharelado em
Humanidades, Prof. Dr. Leandro de Proença Lopes, a Coordenadora em Exercício do Curso de Licenciatura
em Pedagogia, Profa. Dra. Rebeca de Alcântara e Silva Meijer, o Representante do Curso de Bacharelado
em Antropologia, Profa. Dra. Carla Susana Alem Abrantes, Coordenador do Mestrado Interdisciplinar em
Humanidades, Prof. Dr. Edson Holanda Lima Barboza, Vice Coordenadora do Núcleo de Documentação
Cultural Ladeísse Silveira, Profa. Dra. Francisca Rosália Silva Menezes e os Representantes docentes, Prof.
Dr. Luis Eduardo
Torres Bedoya e o Prof. Dr. Marcos Vinícius Santos Dias Coelho. A Presidenta iniciou sua fala agradecendo
a presença de todas/os e apresentando os pontos de pautas para apreciação e discussão do Conselho de
Unidade Acadêmica. Feita a apreciação, o Conselho deliberou, por unanimidade, pela aprovação da pauta
com a inclusão das seguintes temá�cas: Modificação da metodologia de trabalho da Cart em razão do
o�cio n. 124/2022 da SGP” Possibilidade de ampliação de prazo para quem não entregou o PIT e/ou RIT
de 2021.1 e 2021.2. Ponto 1 (Apreciação da ata da 8ª Sessão Ordinária do Conselho de Unidade IH -
23282.018564/2022-07) aprovado pelo Conselho, com três votos de abstenção das/dos professoras/es
Rebeca Meijer, Marcos Vinicius e Lucho. Ponto 2. (Apreciação do pedido de licença para pós-doc do
professor Igor Monteiro, Processo SEI Nº 23282.019262/2022-48 - Relatoria da coordenação do curso),
aprovado, por unanimidade, pelo Conselho. Ponto 3. (Apreciação do pedido de licença para pós-doc do
professor Lailson Ferreira, Processo SEI Nº 23282.018759/2022-49 - Relatoria da coordenação do curso)
aprovado, por unanimidade, pelo Conselho. Ponto 4. (Avaliação dos RITs 2021.2 - Relatoria de cada
coordenação) foi realizado a apresentação das
avaliações dos RITs 2021.2 dos Cursos de Sociologia e Pedagogia, as quais foram aprovadas pelo
Conselho, com um voto de abstenção do professor Edson Holanda. Quanto aos cursos que não
apresentaram, o Conselho deliberou pela realização de uma reunião com previsão para Janeiro de 2023,
onde estes deverão apresentar suas avaliações. Ponto 5. (Deliberações de prazos para a defesa do TCC) O
conselho aprovou, por unanimidade, observado a Resolução CONSEPE nº 202/2022, o prazo de até 31 de
janeiro de 2023 para apresentação das defesas de TCC. Ponto 6. (Modificação da metodologia de
trabalho da Cart em razão do o�cio n. 124/2022 da SGP) em atendimento ao O�cio Nº 124/2022, a



Presidenta apresentou ao Conselho um tutorial (em anexo) contendo as novas etapas e ações que serão
desenvolvidas no processo de recebimento do RIT 2022.1 e PIT de 2022.2 das e dos docentes do Ins�tuto
de Humanidades - IH. A professora Susana Abrantes sugeriu a elaboração de um manual compar�lhado
visando auxiliar nesse processo. Professor Edson Holanda sugeriu que esta car�lha fosse publicada no
site do IH. Perante o exposto, o colegiado aprovou, por unanimidade, o tutorial apresentado. Ponto 7.
(Possibilidade de ampliação de prazo para quem não entregou o PIT e/ou RIT de 2021.1 e 2021.2).
Realizadas as discussões, o Conselho deliberou, por unanimidade, pela ampliação do prazo até 06 de
janeiro de 2023, devendo cada coordenação comunicar às/aos docentes do novo prazo de entrega. Ponto
8. (Plano de gestão/trabalho do IH - Minuta de oferta 2022.2 de cada Curso) a Presidenta relatou os
diálogos que vêm sendo realizados entre as coordenações para a construção da oferta 2022.2 e
atendimento das demandas internas (em anexo), as quais foram apresentadas ao Conselho. Acerca do
assunto, a professora Rebeca Meijer relatou os acordos já realizados com a Coordenação de História para
o atendimento das necessidades apresentadas pela Coordenação de Pedagogia. A professora Joana
Röwer solicitou a inclusão das componentes Didá�cas nos países da Integração e Psicologia da Educação
como demandas internas da Sociologia. Sobre as demandas externas (em anexo), a Presidenta informou
ao Conselho que estas foram recebidas pelo IH e encaminhadas aos Ins�tutos responsáveis pela oferta.
Ponto 9. (Gabinetes das/os docentes do IH), a fim de melhor atender as necessidades quanto ao uso dos
gabinetes, a Presidenta apresentou ao Conselho um levantamento acerca do quan�ta�vo de gabinetes
do IH e expôs os seguintes ques�onamentos e propostas: 1. Como distribuímos as 6 vagas de gabinetes?
Proposta: 3 gabinetes para Pedagogia; 2 gabinetes para Sociologia e 1 gabinete para Antropologia,
respeitando a ordem de decanato = 8 com gabinete; 2. Devemos encontrar uma forma de
alocar todas/os docentes do IH em gabinetes? Proposta: Cada docente do IH com gabinete dividir com
mais um colega o uso, assim ficaríamos com 4 docentes por gabinete e uma mesa compar�lhada entre
dois colegas preferencialmente do mesmo curso. As/os docentes cole�vamente dividem seus dias e
horários de uso do gabinete. (Ex. 1 por dia da semana e com um dia vago para quem necessitar,
atendendo ao controle do grupo). Após apreciação e discussão, o colegiado aprovou, por unanimidade,
as propostas apresentadas. Ponto 10. (Apreciação do PPC revisado do curso de Sociologia - Relatoria da
coordenação do curso);
A profa. Joana Röwer relatou os trâmites realizados pelo colegiado de sociologia na revisão do Projeto
Pedagógico do Curso e das modificações feitas no documento, tais como atualização do Endereço, das
ementas de disciplinas e da carga horária dos estágios e
a inclusão de disciplinas opta�vas. Feita a apreciação, o Conselho aprovou com abstenções das/dos
professoras/es Rebeca Meijer, Susana Abrantes, Lucho e Edson Holanda. Ponto 11. Informes: Convite
para a Conferência Reflexões tecnopolí�cas sobre o futuro da democracia, profa. Le�cia Cesarino (UFC),
18 de janeiro, às 19h, via Google Meet - Coordenação de Sociologia. Nada mais havendo a tratar, a
presente sessão foi encerrada às dezesseis horas e cinco minutos (16:05), sobre a qual, para constar, eu,
Johoonabia dos Santos Souza, Auxiliar Administra�va, lavrei e subscrevi a presente ata, que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelos demais presente.

Documento assinado eletronicamente por CARLA SUSANA ALEM ABRANTES, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 16/01/2023, às 15:09, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS VINICIUS SANTOS DIAS COELHO, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 16/01/2023, às 17:24, 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 FRANCISCA ROSALIA SILVA MENEZES, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 16/01/2023, às 17:42, 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 JOANA ELISA RÖWER, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 16/01/2023, às 18:04, 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 LUMA NOGUEIRA DE ANDRADE, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 17/01/2023, às 14:53, 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 LUIS EDUARDO TORRES BEDOYA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 18/01/2023, às 22:25, 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 EDSON HOLANDA LIMA BARBOZA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 20/01/2023, às 15:13, 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 REBECA DE ALCÂNTARA E SILVA MEIJER, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 20/01/2023, às 15:42, 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 LEANDRO DE PROENÇA LOPES, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 24/01/2023, às 17:46, 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 0608407 e
o código CRC 03764F89.

Referência: Processo nº 23282.019284/2022-16 SEI nº 0608407
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