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Às quatorze horas e dezenove minutos (14h19min) do dia catorze de fevereiro de dois mil e

2

dezenove (14/02/2019), na sala 5, Bloco Didático, Campus Liberdade, da Universidade da

3

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB, localizada na cidade de

4

Redenção-Ceará, aconteceu a Primeira Sessão Ordinária do Conselho de Unidade Acadêmica

5

do Instituto de Humanidades, para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1. Aprovação das

6

atas da 3ªSessão Extraordinária e 4ª Sessão Ordinária do Conselho de Unidade Acadêmica

7

do IH de 2018; 2. Apreciação dos pedidos de afastamento para Pós-doutorado dos

8

professores: Luis Tomás Domingos (processo 23282.013660/2018-74) e Jo A-mi (processo

9

23282.000153/2019-51) e o de licença capacitação do Professor Eduardo Gomes Machado

10

(processo 23282.001235/2019-13); 3. Solicitação de professores substitutos para o semestre

11

2019.1; 4. Apreciação do recurso impetrado contra o processo seletivo para professor

12

substituto edital Nº56/2018; 5. Homologação do processo seletivo para professor substituto; 6.

13

Apreciação do Pedido de Remoção da professora Lucilene Rezende Alcanfor para o

14

campus dos Malês; 7. Apreciação do pedido da professora Joanice Santos Conceição para

15

compor o colegiado do curso de Antropologia; 8. Situação da lotação e discussão sobre a

16

oferta para o período 2019.1; 9. Abertura de processo eleitoral para (re)composição do

17

conselho do IH; 10. Discussão sobre código de vaga para o IH, mediante pedido de

18

vacância/desligamento; 11. Aprovação dos professores Robério Américo Do Carmo Souza e

19

Daniele Ellery como coordenador interino e suplente do NUDOC (Órgão complementar); 12.

20

Apreciação da solicitação do Prof. Leandro de Proença Lopes referente a definição de seu

21

vínculo com colegiados de curso do Instituto de Humanidades; 13. Discussão sobre o cálculo

22

do RAP para o IH; 14. Comunicações. Estiveram presentes: o Presidente do Conselho, Prof.

23

Dr. Carlos Henrique Lopes Pinheiro; o Vice-Diretor do IH, Prof. Dr. Ruben Maciel Franklin; a

24

coordenadora do curso Bacharelado em Humanidades, Profa. Dra. Jacqueline da Silva

25

Costa; a coordenadora do Curso de Pedagogia, Profa. Dra. Geranilde Costa e Silva; o

26

Coordenador do Curso de Licenciatura em História, Prof. Dr. Sérgio Krieger Barreira; o

27

Coordenador do Curso de Licenciatura em Sociologia, Prof. Dr. Francisco Thiago Rocha

28

Vasconcelos; o vice-coordenador do Bacharelado em Antropologia, Prof. Dr. Segone Ndagalila

29

Cossa; o Coordenador do Mestrado Interdisciplinar em Humanidades, Prof. Dr. Antônio Vieira

30

da Silva Filho; a Coordenadora do Mestrado em Antropologia, a Profa. Dra. Carla Susana
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de

Humanidades,

Prof.

32

Dr. Fábio Eduardo Cressoni(suplente), Prof. Dr. Rafael Antunes Almeida, Profa. Dra. Violeta

33

Maria de Siqueira Holanda, Prof. Dr. Marcos Vinicius Santos Dias Coelho (suplente) e o Prof.

34

Dr. Lucas Marcelo Tomaz de Souza; a representante discente do instituto, a aluna Maria

35

Valdélia Carlos Chagas de Freitas. O presidente do Conselho apresentou os pontos de pauta.

36

Houve objeção da conselheira Geranilde em Relação ao ponto 12, que trata da apreciação da

37

solicitação do Prof. Leandro de Proença Lopes, referente a definição de seu vínculo com

38

colegiados de curso do Instituto de Humanidades. A conselheira contestou o fato da solicitação

39

não ter sido encaminhada ao colegiado de Pedagogia, colegiado ao qual o Prof. Leandro de

40

Proença Lopes também é vinculado. Após discussão, por unanimidade, o Conselho decidiu

41

que o ponto não seria apreciado, seria apenas relatado e encaminhada ao colegiado de

42

Pedagogia para que seja apreciada em primeira instância. Em seguida, de forma individual, foi

43

colocado em discussão as atas da 3ª Sessão Extraordinária e da 4ª Sessão Ordinária do

44

Conselho de Unidade Acadêmica do IH de 2018. Não houve objeções e ambas foram aprovadas

45

por unanimidade. Em seguida, o presidente colocou em debate o ponto 2 da pauta, que trata

46

das solicitações de afastamento para pós-graduação e licença capacitação. Primeiro foi

47

relatado a solicitação do Professor Dr. Luís Tomás Domingos (processo 23282.013660/2018-

48

74). O afastamento está previsto para o período de 02 de maio de 2019 a 02 de maio de

49

2020 e o estágio ocorrerá junto ao Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal

50

do Ceará (UFC), sob supervisão da Profa. Dra. Isabelle Braz Peixoto da Silva. Foi relatado a

51

ausência da carta de aceite da supervisora do do estágio. Após discussão, o afastamento foi

52

aprovado por unanimidade mediante condição de que o docente interessado apresente a carta

53

de aceite ao IH. Em seguida, foi apreciado o pedido da Profa. Jo A-mi (processo

54

23282.000153/2019-51). O afastamento ocorrerá no período de 02 de maio de 2019 a 02 de

55

maio de 2020, sob supervisão da Profa. Dra. Maria Elisa Martins Campos do Amaral, na escola

56

de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Não houve discussão e o

57

pedido de afastamento foi aprovado por unanimidade. Por último, foi apreciado o pedido de

58

Licença para Capacitação do Prof. Eduardo Gomes Machado (processo 23282.001235/2019-

59

13). O afastamento ocorrerá no período de 22 de maio de 2019 a 19 de agosto de 2019, sob

60

supervisão do Prof. Dr. Alexandre Queiroz Pereira. Não houve discussão e a licença solicitada

61

foi aprovada por unanimidade. No ponto 3 da Pauta, que trata da solicitação de professor

2

Alem Abrantes; os Representantes Docentes do Instituto
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substituto para o semestre 2019.1, o Presidente informou que se trata de processo seletivo

63

para professor na área de História e Sociologia, cujas professoras titulares irão solicitar licença

64

matenidade. A discussão se deu no sentido de se estabelecer o perfil do candidato, referente

65

a titulação (Mestre ou doutor) e a instância indicada para deliberar o assunto(colegiado de

66

curso ou Conselho de Unidade Acadêmica ). Após discussão foram encaminhadas as

67

seguintes propostas: 1. O Presidente do Conselho propôs que exclusivamente para está

68

seleção de professor substituto para area de História e Sociologia, semestre 2019.1, a

69

formação do perfil dos candidatos, no que condiz tanto a titulação quanto aos pontos a serem

70

trabalhados, seja designado aos colegiados. O presidente solicitará esclarecimentos da

71

direção junto à SGP em relação a retribuição por titulação no momento da contratação. 2. o

72

conselheiro Prof. Fábio Cressoni, propôs que o conselho deliberasse imediatamente o critério

73

para que a graduação do candidato fosse específica na área de História e Sociologia e a pós-

74

graduação em humanidades e áreas afins. A proposta 1 obteve 12 votos favoráveis, a

75

proposta 2 obteve 2 votos, houve 1 abstenção. No ponto 4, que trata do recurso contra o

76

processo seletivo para Professor substituto, o presidente da comissão julgadora da seleção

77

relatou o recurso da candidata. No qual ela alega que no ato da inscrição foi informada pela

78

secretaria do IH que todas as informações relativas à seleção seriam divulgadas na página

79

dos concursos da UNILAB. Ela alega que isto não ocorreu, visto que informações referentes a

80

ordem dos candidatos e aos pontos da prova didática não foram publicadas na referida página.

81

A candidata também alega que no edital não constam essas informações e por este motivo

82

faltou a primeira atividade, sorteio da ordem dos candidatos, consequentemente também

83

faltou ao sorteio dos pontos da prova didática, atividade realizada uma hora após sorteio dos

84

candidatos. O Presidente da comissão relatou também que essas atividades tiveram início às

85

8h e que a candidata ligou para comissão por volta das 17h do mesmo dia questionando a falta

86

de publicação dos pontos na página da unilab. O Presidente informou que diante da indagação

87

da candidata, esclareceu a ela que o processo é regido pela Portaria GR n 122, de 27 de março

88

de 2013 e que de acordo com tal documento o candidato deve comparecer a todas as etapas

89

da seleçao. O presidente da comissão ressaltou que o próprio edital faz referência ao

90

documento citado. Não houve objeções e o parecer da comissão foi referendado com uma

91

abstenção. No ponto 5, que trata da homologação do processo seletivo para professor

92

substituto, para o Setor de Estudo História do Brasil e do Ceará, edital nº56/2018, foi
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apresentado o seguinte resultado: 13 candidatos inscritos, 04 compareceram e 02 foram

94

aprovados, Marcelle Danielle de Carvalho Braga, 1ª colocada com nota final 5,15 e Gustavo

95

Maciel Sousa, 2º colocado com nota final 4, 95. Não houve objeções e o resultado do processo

96

seletivo foi homologado por unanimidade. No ponto 6, que trata do pedido de Remoção da

97

Profa. Lucilene Rezende Alcanfor (processo 23282.004940/2018-50), o Presidente do

98

Conselho fez a relatoria do pedido e em seguida passou a palavra para Profa. Geranilde,

99

coordenadora do curso de Pedagogia ao qual a Profa. Lucilene é vinculada. A Profa. Geranilde

100

informou que a solicitação foi encaminhada ao colegiado de Pedagogia, que no dia 02/02/2019

101

apreciou o pedido. A Profa. Geranilde explicou também que o colegiado é solidário aos motivos

102

alegados pela Profa. Lucilene, dentre eles questões relacionados a problemas de saúde e

103

restruturação familiar. No entanto, por falta de professor para assumir as disciplinas

104

ministradas por esta professora o colegiado não deliberou por sua remoção. A Profa. Geranilde

105

ressaltou que o colegiado seria favorável à remoção se houvesse contrapartida de código de

106

vaga para reposição de docente no Curso de Pedagogia. Diante da atual conjuntura referente

107

à código de vagas do IH e não havendo pespectiva de reposição do código de vaga referente

108

a remoção da Profa. Lucilene Rezende Alcanfor, o Conselho de Unidade Acadêmica do IH se

109

manifestou contrário à remoção, houve 01 abstenção. No ponto 7, que trata do pedido da

110

Profa. Joanice Santos Conceição para compor o colegiado de Antropologia, o presidente

111

relatou que no colegiado de Antropologia há uma vaga gerada com a saída da Profa. Graziele

112

Cristina Dainese de Lima e que a Profa. Joanice, por meio de requerimento, manifestou seu

113

interesse em compor este colegiado, que manifrstou-se favorável ao requerimento. O

114

presidente explicou que, caso a solicitação seja aprovada, o código de vaga ora disponível na

115

Antropologia ficará disponível ao IH para que o Instituto decida como remanejá-lo para melhor

116

atender as necessidades do instituto, questão que será tratada mais adiante no ponto 10. Após

117

discussão a solicitação da Profa. Joanice Santos Conceição para compor o Colegiado do curso

118

de Antropologia foi aprovado por unanimidade. Em seguida, No ponto 8, que trata da situação

119

da lotação e discussão sobre a oferta para o período 2019.1, o presindente abordou a questão

120

mais no sentido de informar aos conselheiros que Direção do IH se reunião com as

121

coordenações para finalizarem a oferta de disciplinas para o semestre 2019.1 e que em breve

122

a oferta será disponibilizada. No ponto 9, que trata da abertura do processo eleitoral para

123

recomposição do Conselho do IH, o Presidente relatou que após processo eleitoral para
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124

preenchimento das vagas para representantes docentes do IH, 5 vagas foram preenchidas e

125

restaram duas a serem preenchidas. O Conselho concordou em realizar novo processo com

126

intuito de preencher as vagas restantes. Foi aprovada uma comissão eleitoral para realizar a

127

eleição. Dispuseram-se a compor a Comissão Eleitoral o Professor Sérgio Krieger Barreira, o

128

Prof. Marcos Vinicius Santos Dias Coelho e discente Maria Valdélia Carlos Chagas de Freitas.

129

No ponto 10, que trata do código de vaga para o IH, o Presidente informou que há um código

130

disponível no IH, decorrente da vacância da professora Graziele Cristina Dainese de Lima. O

131

Conselheido Antônio Vieira se manifestou no sentido de que o código deveria ser utilizado

132

para realização de concurso para área de filosofia, uma vez que na primeira Sessão

133

Ordinária Conselho do Unidade Acadêmica do Instituto de Humanidades, realizada no dia 28

134

de agosto de 2018, o conselho por unanimidade decidiu que por motivo da remoção do Prof.

135

Ramon para Malês o primeiro código de vaga que viesse a surgir seria utilizado para área de

136

filosofia, uma vez que o professor removido é da área de Filosofia. A Profa. Geranilde defendeu

137

que o código deveria ir para Pedagogia, pois em reunião do conselho do IHL em 2016, foi

138

definido que cada licenciatura ficaria com 18 códigos de vaga e que no momento o Colegiado

139

de Pedagogia conta apenas com 16 códigos, logo esse déficit deveria ser reparado. O

140

Conselheiro Sérgio Barreira e Carla Susana argumentaram no sentido de que o assunto é

141

importante, portanto deveria haver uma discussão mais aprofundada antes da decisão. Diante

142

dos fatos e argumentos apresentados foram feitos dois encaminhamentos: 1 - Que fosse

143

respeitada a decisão do Conselho de que o próximo código de vaga seria destinado a área de

144

Filosofia. Ressaltando-se que a Prof. Joanice Santos, designada para o colegiado de

145

Antropologia, veio para esta universidade em substituição ao Prof. Maurílio Machado(docente

146

da área de Filosofia). 2- Para que se faça análise mais profunda sobre as necessidades do IH,

147

o conselho optaria por não deliberar a questão nesse momento e retomaria o assunto em

148

reunião seguinte. Colocado em votação o primeiro encaminhamento obteve 7 votos

149

favoráveis, o segundo 4 votos favoráveis e 2 abstenções. No ponto 11, que trata da

150

Aprovação do Professores Robério

151

Profa. Daniele Ellery Mourão como coordenadora suplente do Núcleo de Documentação

152

Cultural Ladeísse Silveira (NUDOC), não houve objeções e os docentes indicados foram

153

aprovados para o corgo por unanimidade. A apreciação do ponto 12, que trata da apreciação

154

da solicitação do Prof. Leandro de Proença Lopes referente a definição de seu vínculo com os
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155

colegiados do IH e do ponto 13, que trata da discussão sobre o cálculo do RAP, foi adiada para

156

reunião seguinte. Por fim, o Conselheiro Prof. Marcos

157

comunicou que está aberto edital para composição do Conselho de Pesquisa Ensino e

158

Extensão (CONSEPE). Ele salientou que o IH não tem representantes e que podem se

159

inscrever os coordenadores de Projetos de extensão cadastrados na PROEX. Nada mais

160

havendo a tratar, a sessão foi encerrada às quinze horas e quarenta e cinco minutos

161

(15h45min), sobre a qual, para constar, eu, Rosymeury Barbosa dos Santos, Técnica

162

Administrativa do Instituto de Humanidades, lavrei e subscrevi a presente ata que, depois de

163

lida e aprovada, será assinada pelos demais presentes.

Vinícius Santos Dias Coelho

Presidente

166

Prof. Dr. Carlos Henrique Lopes Pinheiro

167

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

168

Representante Coordenação do Curso de Bacharelado em Humanidades- BHU

169

Profa. Dra. Jacqueline da Silva Costa _____________________________________________

170

Profa. Dra. Carolina Maria Costa Bernardo (Vice-Coordenadora) _________________________

171

Representante Coordenação do Curso de Licenciatura em Pedagogia

172

Profa. Dra. Geranilde Costa e Silva _______________________________________________

173

Prof. Dr. Luis Eduardo Torres Bedoya (Vice-Coordenador) ____________________________

174

Representante Coordenação do Curso de Bacharelado em Antropologia

175

Prof. Dr. Lailson Ferreira da Silva __________________________________________________

176

Prof. Dr. Segone Ndagalila Cossa (Vice-Coordenador)________________________________

177

Representante Coordenação de Curso de Licenciatura em Sociologia

178

Prof. Dr. Francisco Thiago Rocha Vasconcelos ______________________________________

179

Prof. Dr. Mário Henrique Castro Benevides (Vice-Coordenador) __________________________

180

Representante Coordenação de Curso de Licenciatura em História
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181

Prof. Dr. Sérgio Krieger Barreira ___________________________________________________

182

Vice-Coordenador (suplente) _____________________________________________________

184

Prof. Dr. Antônio Vieira da Silva Filho ________________________________________________

185

Vice-Coordenador (suplente) ______________________________________________________

186

Representante da Coordenação do Mestrado em Antropologia

187

Profa. Dra. Carla Susana Alem Abrantes _____________________________________________

188

Prof. Dr. Luis Tomás Domingos (Vice-Coordenador) ____________________________________

189

Representantes Docentes do Instituto de Humanidades

190

Prof. Dr. Rafael Antunes Almeida __________________________________________________

191

Profa. Dra. Jacqueline Britto Pólvora (suplente) _______________________________________

192

Profa. Dra. Violeta Maria de Siqueira Holanda ________________________________________

193

Prof. Dr. Bruno Goulart Machado Silva (suplente) ______________________________________

194

Prof. Dr. Roberto Kennedy Gomes Franco ___________________________________________

195

Prof. Dr. Fábio Eduardo Cressoni (suplente) __________________________________________

196

Profa. Dra. Larissa Oliveira e Gabarra ______________________________________________

197

Prof. Dr. Marcos Vinicius Santos Dias Coelho (suplente) ________________________________

198

Prof. Dr. Lucas Marcelo Tomaz de Souza ____________________________________________

199

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

200

Representante dos Técnicos

201

Carlos Alberto Muniz ____________________________________________________________

202

Rosymeury Barbosa dos Santos ___________________________________________________

203

Representantes Discentes do Instituto de Humanidades
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Representante da Coordenação do Mestrado Interdisciplinar em Humanidades
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204

Maria Valdélia Carlos Chagas de Freitas _____________________________________________

205

Paulo Henrique Ferreira (suplente) _________________________________________________

206

Samuel Adelino Ié ______________________________________________________________

207

Danielly dos Santos Furtado (suplente) ______________________________________________

208

Secretária

209

Rosymeury Barbosa dos Santos ___________________________________________________
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Redenção-CE, quinta-feira, 14 de fevereiro de 2019.
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