
Ata da 2ª Sessão Ordinária do Conselho de Unidade Acadêmica do Instituto de             
Humanidades 
 

 

Às quinze horas e quinze minutos (15h15min) do dia dez de agosto de dois mil e dezoito                 
(10/10/2018), na sala de Vídeo-conferência do Campus da Liberdade, da Universidade da            
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB, localizada na cidade de           
Redenção-Ceará, aconteceu a segunda sessão ordinária do Conselho de Unidade          
Acadêmica do Instituto de Humanidades, para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1.             
Apresentação da nova direção do IH; 2. Eleição para representação docente para o             
conselho de unidade acadêmica do Instituto de Humanidades; 3. Eleição para           
representação docente do Instituto de Humanidades para o Conselho de Ensino,           
Pesquisa e Extensão; 4. Apresentação da proposta enviada pela PROPLAN para novo            
local e estrutura para o Instituto de Humanidades nos Palmares; 5. Discussão sobre a              
oferta 2018.2; 6. Apreciação dos pedidos de Licença Capacitação e Pós-Doutorado; 7.            
Comunicações dos conselheiros. Estiveram presentes: o Presidente do Conselho, Prof.          
Dr. Carlos Henrique Lopes Pinheiro; a coordenadora do curso Bacharelado em           
Humanidades, Profa. Dra. Jacqueline da Silva Costa; o coordenador do Curso de            
Bacharelado em Antropologia, Prof. Dr. Lailson Ferreira da Silva; o Representante           
Docente do Curso de Bacharelado em Antropologia, Prof. Dr. Rafael Antunes Almeida; a             
coordenadora do Curso de Pedagogia, Profa. Dra. Geranilde Costa e Silva; o            
Coordenador do Curso de Licenciatura em História, Prof. Dr. Sérgio Krieger Barreira; a             
Representante Docente do Curso de Licenciatura em História, Profa. Dra. Silviana           
Fernandes Mariz; o Coordenador do Curso de Licenciatura em Sociologia, Prof. Dr.            
Francisco Thiago Rocha Vasconcelos; o Representante dos Técnicos Administrativos em          
Educação do IH, Técnico em Assuntos Educacionais Carlos Alberto Muniz; a           
representante discente do instituto, a estudante Maria Valdélia Carlos Chagas de Freitas.            
O Prof. Dr. Carlos Henrique Lopes Pinheiro deu início à reunião apresentando-se            
oficialmente como diretor empossado do instituto, pauta hum dessa sessão. Em seguida,            
passou para a pauta dois, que tratava da eleição para representação docente para o              
conselho de unidade acadêmica do Instituto de Humanidade. O Prof. Dr. Carlos Henrique             
mencionou que o estatuto preconiza que a representação docente no conselho de            
unidade seja eleita no âmbito do instituto e não nos colegiados. Ficou decidido que a               
eleição será geral podendo ter chapas livres com docentes membros de quaisquer dos             
colegiados do IH e que cada docente vota em 7(sete) chapas. Ficou decidido também que               
a comissão eleitoral será formada por um representante de cada segmento (Prof. Dr.             
Sérgio Krieger Barreira, o TAE Carlos Alberto Muniz e a discente Maria Valdélia Carlos              
Chagas de Freitas). A eleição ocorrerá segundo o que estabelece o estatuto da UNILAB e               
a Resolução nº19/2018, que estabelece as regras para eleições no âmbito da UNILAB.             
Em seguida, foi iniciada a discussão sobre o terceiro ponto de pauta, a eleição para               
representação docente do Instituto de Humanidades para o Conselho de Ensino,           
Pesquisa e Extensão Ponto (CONSEPE). Ficou decidido também que a comissão eleitoral            
será formada por um representante de cada segmento (Prof. Dr. Sérgio Krieger Barreira,             



o TAE Carlos Alberto Muniz e a discente Maria Valdélia Carlos Chagas de Freitas). A               
eleição ocorrerá segundo o que estabelece o estatuto da UNILAB e a Resolução             
nº19/2018, que estabelece as regras para eleições no âmbito da UNILAB. Os editais de              
convocação serão lançados amanhã. Logo após, foi iniciada a apresentação da proposta            
enviada pela PROPLAN para novo local e estrutura para o Instituto de Humanidades nos              
Palmares, ponto quatro da pauta. O Prof. Dr. Carlos Henrique apresentou proposta de             
realocação física do instituto em Palmares, que ficará localizado no primeiro andar, onde             
funciona atualmente a PROINST. O Prof. Dr. Carlos Henrique informou que sugeriu            
algumas adequações e que está em licitação a compra de, pelo menos, um elevador              
para cada bloco. Ele informou que a proposta é que até fevereiro a biblioteca seja               
transferida para o bloco I, seja construído um auditório nesse bloco e cabinetes de              
professores. Essa adequação ocorrerá no início do semestre 2019.1. O Prof. Dr. Rafael             
mencionou consideração a respeito da mudança para auroras, ainda na gestão do Pro.             
Dr. Vieira. O Prof. Dr. Carlos Henrique informou que não há, segundo o Reitor Prof. Dr.                
Alexandre Cunha, garantia de adequação de logística que garanta a segurança e            
deslocamento de alunos para o Campus Auroras. O Prof. Dr. Carlos Henrique informou             
também que, caso o IH opte posteriormente mudar para Auroras, quando houver estrutura             
logística adequada para o turno noturno, que haverá espaço para tal adequação. Sobre a              
construção de gabinetes em Auroras, informou que não há condições para construir            
gabinetes. O Prof. Dr. Carlos Henrique informou que já há licitação garantida para             
construção de auditório, respondendo a fala do Prof. Dr. Rafael Antunes, que sugeriu a              
orientação de mudança para Auroras, uma vez que esse Campus já conta com estrutura              
física. O Prof. Dr. Carlos Henrique informou que o IH será transferido para o Palmares I,                
para ocupar, temporariamente, as salas onde funciona atualmente o IEDS. Ficou decidido            
que a decisão sobre mudar definitivamente para Auroras ou Palmares ocorrerá após            
discussão no âmbito coletivo do IH. O Prof. Dr. Carlos Henrique informou que há uma sala                
destinada ao antigo IHL, que não foi solicitada pelas gestões anteriores, mas será             
solicitada caso o IEDS não desocupe as salas. A seguir, foi iniciada a discussão sobre o                
ponto de pauta cinco, a oferta 2018.2. O Prof. Dr. Carlos Henrique fez considerações              
sobre a legislação vigente a respeito das horas de trabalho dos professores. O Prof. Dr.               
Rafael Antunes informou que o Colegiado de Antropologia aprovou manifestação de           
resistência a essas legislações que não incentivam a pós-graduação e, sobre os projetos             
de pesquisa e extensão que terminam em dezembro, sugeriu que se aguarde pela             
solicitação de prorrogação desses projetos. O Prof. Dr. Carlos Henrique informou há a             
discussão sobre proposição de nova regulamentação da carga horária docente e que o             
IH tem o Prof. Dr. Rafael Scheffer como representante em comissão criada para esse fim.               
O Prof. Dr. Carlos Henrique informou também que, do ponto de vista legal, não há               
previsão de lotação 12 horas de sala de aula. A Resolução vigente preconiza 8 horas com                
redução ou 20 horas sem redução descrita nela, mas existe essa flexibilidade na lotação              
desde as gestões anteriores. Logo após, foi iniciada a discussão sobre o ponto de pauta               
seis, a respeito da apreciação dos pedidos de Licença Capacitação e Pós-Doutorado.            
Colocada em votação, o pedido de afastamento para licença capacitação do professor            
Luís Tomás Domingos, ad referendum, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o na             
pauta setes, comunicações dos conselheiros, o Prof. Dr. Sérgio sugeriu discutir as            



políticas de acesso, evasão e permanência. O Prof. Dr. Carlos Henrique sugeriu criar             
comissão para discutir essas questões. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi             
encerrada às dezessete horas e cinquenta e cinco minutos (17h55min), sobre a qual, para              
constar, eu, Carlos Alberto Muniz, Técnico em Assuntos Educacionais do Instituto de            
Humanidades e representante do segmento TAE, lavrei e subscrevi a presente ata que,             
depois de lida e aprovada, será assinada pelos demais presentes.  

Presidente 

Prof. Dr. Carlos Henrique Lopes Pinheiro _______________________________________ 

Suplente: ________________________________________________________________ 

Coordenadora do Curso de Bacharelado em Humanidades 

Profa. Dra. Jacqueline da Silva Costa _________________________________________ 

Suplente_________________________________________________________________ 

Representante Docente do Curso de Bacharelado em Humanidades  

Profa. Dra. Francisca Rosália Silva Menezes ____________________________________ 

Suplente: ________________________________________________________________ 

Coordenador do Curso Bacharelado em Antropologia 

Prof. Dr. Lailson Ferreira da Silva _____________________________________________ 

Suplente: ________________________________________________________________ 

Representante Docente do Curso de Bacharelado em Antropologia  

Prof. Dr. Rafael Antunes Almeida _____________________________________________ 

Suplente: ________________________________________________________________ 

Coordenador do Curso de Licenciatura em História  

Prof. Dr. Sérgio Krieger Barreira ______________________________________________ 

Suplente: ________________________________________________________________ 

Representante Docente do Curso de Licenciatura em História 

Profa. Dra. Silviana Fernandes Mariz __________________________________________ 

Suplente: ________________________________________________________________ 

Coordenadora do Curso de Licenciatura em Pedagogia  

Profa. Dra. Geranilde Costa e Silva ___________________________________________ 



Suplente: ________________________________________________________________ 

Representante Docente do Licenciatura em Pedagogia 

Profa. Dra. Carolina Maria Costa Bernardo _____________________________________ 

Suplente: ________________________________________________________________ 

Coordenador do Curso de Licenciatura em Sociologia  

Prof. Dr. Francisco Thiago Rocha Vasconcelos __________________________________ 

Suplente: ________________________________________________________________ 

Representante Docente de Curso de Licenciatura em Sociologia  

Prof. Dr. Ricardino Jacinto Dumas Teixeira   ___________________________________ 

Suplente: ________________________________________________________________ 

Coordenador do Mestrado Interdisciplinar em Humanidades 

Prof. Dr. Antônio Vieira da Silva Filho __________________________________________ 

Suplente: ________________________________________________________________ 

Representante Docente do Mestrado Interdisciplinar em Humanidades 

Prof. Dr. Roberto Kennedy Gomes Franco ______________________________________ 

Suplente: ________________________________________________________________ 

Coordenador do Mestrado Associado em Antropologia 

Prof. Dr. Luís Tomás Domingos (substituto) ____________________________________ 

Suplente: ________________________________________________________________ 

Representante Docente do Mestrado Associado em Antropologia 

Profa. Dra. Vera Regina Rodrigues da Silva 
_____________________________________ 

Suplente: ________________________________________________________________ 

Representante dos Técnicos Administrativos em Educação do IH  

Carlos Alberto Muniz _______________________________________________________ 

Suplente: ________________________________________________________________ 

Representantes discentes 

Maria Valdélia Carlos Chagas de Freitas _______________________________________ 



Suplente: ________________________________________________________________ 

Samuel Adelino Iê  ________________________________________________________ 

Suplente: ________________________________________________________________ 

Secretária 

Rosymeury Barbosa dos Santos _____________________________________________ 

Suplente: ________________________________________________________________ 

                                                              Redenção-CE, quarta-feira, 10 de outubro de 2018. 

 

 

 

 


