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Ata da 4ª Sessão Ordinária do Conselho de Unidade Acadêmica do Instituto de 

Humanidades 

 

Às quatorze horas e vinte e sete minutos (14h27min) do dia vinte e cinco de julho de dois mil e 1 

dezenove (25/07/2019), na sala de vídeo conferência, Bloco III da Unidade Acadêmica dos 2 

Palmares, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira–UNILAB, 3 

localizada na cidade de Acarape-Ceará, aconteceu a Quarta Sessão Ordinária do Conselho de 4 

Unidade Acadêmica do Instituto de Humanidades, para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1. 5 

Aprovação da ata da 3ª Sessão Ordinária do Conselho de Unidade Acadêmica do IH de 2019; 2. 6 

Solicitação de afastamento para Licença Capacitação da profa. Dra. Rebeca de Alcântara Silva e 7 

Meijer. 3. Solicitação de afastamento para Licença Capacitação da profa. Dra. Aline Cristina de 8 

Oliveira Abbonizio; 4. Solicitação de afastamento para Licença Capacitação do prof. Dr. Leandro 9 

de Proença Lopes; 5.  Solicitação de afastamento para Licença Capacitação do prof. Dr. Sebastião 10 

André Alves de Lima Filho; 6. Processo Seletivo de Estudantes Estrangeiros-PSEE 2020; 8. 11 

Cancelamento do edital 29/2019 e encaminhamentos (ponto incluso à pedido do conselho); e 12 

Informes. Estiveram presentes: o Presidente do Conselho, Prof. Dr. Carlos Henrique Lopes 13 

Pinheiro; a Coordenadora do Curso de Pedagogia, Profa. Dra. Geranilde Costa e Silva; o 14 

Coordenador do Curso de Licenciatura em Sociologia, Prof. Dr. Francisco Thiago Rocha 15 

Vasconcelos; O Coordenador do Curso de Licenciatura em História, Prof. Dr. Sergio Krieger 16 

Barreira; o Coordenador do Mestrado Interdisciplinar em Humanidades, Antônio Vieira da silva 17 

Filho; a Coordenadora do Mestrado em Antropologia, Profa. Dra. Carla Susana Alem 18 

Abrantes. Os Representantes Docentes do Instituto de Humanidades, o Prof. Dr. Rafael 19 

Antunes Almeida, o Prof. Dr. Leandro de Proença Lopes; o Prof. Dr. Roberto Kennedy Gomes 20 

Franco. A Representante dos técnicos, a Assistente em Administração Rosymeury Barbosa dos 21 

Santos. A Representante Discente do Instituto de Humanidades, a aluna Maria Valdélia Carlos 22 

Chagas de Freitas. O presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos/as e 23 

informando que surgiram dúvidas de alguns conselheiros a respeito de ter havido ou não o 24 

cancelamento da reunião que deveria ter ocorrido em 18/07, ele informou que a mesma não ocorreu 25 

por falta de quórum. O presidente reforçou que, caso haja em algum momento o cancelamento de 26 

reunião, isso será comunicado via e-mail institucional.  Em seguida, colocou para apreciação a 27 

pauta que foi homologada por unanimidade. Após aprovação da pauta, deu início a apreciação do 28 

ponto 1, que trata da aprovação da Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Unidade 29 

Acadêmica do IH 2019. Não houve discussão e a ata foi aprovada por unanimidade. No ponto 2, 30 

que trata da solicitação de afastamento para Licença Capacitação da Profa. Dra. Rebeca de 31 
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Alcântara Silva e Meijer - capacitação prevista para ocorrer no evento: IMERSÃO NO GRUPO DE 32 

ESTUDOS E PESQUISA EM EDUCAÇÃO E LUCIDADE - GEPEL (CE), no período de outubro a 33 

dezembro do corrente ano - o Conselheiro Antônio Vieira alertou para as datas do formulário de 34 

solicitação de Licença, que informa o período de afastamento de outubro a dezembro de 2019, as 35 

datas do cronograma de atividades, que indicam que as atividades ocorreram de agosto a 36 

dezembro de 2019. O afastamento foi aprovado por unanimidade, mediante adequação do período 37 

de afastamento e período de atividades previstas no cronograma. A conselheira Carla Susana 38 

Abrantes observou que essas licenças são discutidas nos colegiados de curso de modo a não 39 

prejudicar a oferta. O presidente acrescentou que estão sendo feitos acordos em cada coordenação 40 

para que o colegiado atenda a demanda de oferta de disciplinas do docente que se afasta. No 41 

ponto 3, que trata da solicitação de afastamento para Licença Capacitação da Profa. Dra. Aline 42 

Cristina de Oliveira Abbonizio - capacitação prevista para ocorrer no evento: O mundo moderno: 43 

História Global de 1760 a 1910 (parte 1); O mundo moderno: História Global desde 1910 (Parte 2), 44 

oferecido online, no período de 01/10/2019 a 31/12/2019 – o conselheiro Sergio Barreira, 45 

coordenador do curso de História, informou que o afastamento foi aprovado no plano de 46 

afastamento e a homologação estar prevista para 29/07 em reunião no colegiado. Colocado em 47 

regime de votação o afastamento foi aprovado por unanimidade. No ponto 4, que trata da 48 

solicitação de afastamento para Licença Capacitação do Prof. Dr. Leandro de Proença Lopes, 49 

capacitação prevista para ocorrer no Núcleo de Estudos Afro-Bradileiros da Universidade Federal 50 

de São Paulo-NEAB/UNIFRS, no período de 01/10/2019 a 31/12/2019. Não houve discussão e o 51 

afastamento foi aprovado com abstenção do requerente que se encontrava presente na reunião 52 

por compor o Conselho na qualidade de representante docente do IH. No ponto 5, que trata do 53 

pedido de afastamento para Licença Capacitação do Prof. Dr. Sebastião André Alves de Lima 54 

Filho, capacitação prevista para ocorrer com participação em atividades de estudos teóricos e de 55 

campo desenvolvidos na Licenciatura Intercultural Indígena PITAKAJÁ e KUABA, da Universidade 56 

Federal do Ceará(UFC), no período de 01/10/2019 a 30/12/2019. Não houve discussão e o 57 

afastamento foi aprovado por unanimidade. No ponto 6, que trata da homologação do Ad 58 

Referendum da alteração do PPC do curso de Bacharelado em Antropologia, o presidente informou 59 

que o coordenador do curso, o Professor Lailson Ferreira, havia pedido a aprovação do PPC  por 60 

Ad Referendum devido a urgência em tramitar o processo, pois as disciplinas que foram incluídas 61 

no PPC deveriam ser ofertadas já no semestre seguinte(2019.2). O presidente também informou 62 
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que o coordenador não estava presente para relatar o ponto, no entanto, o Conselheiro Rafael 63 

Antunes que integra o colegiado da Antropologia poderia fazer a relatoria do ponto. Diante disso, 64 

consultou o conselho para saber se colocaria o ponto para discussão ou se adiaria para outra 65 

reunião, momento em que o coordenador do curso estivesse presente para esclarecer o ponto. O 66 

conselho em consenso decidiu pela apreciação do ponto. O Conselheiro Rafael Antunes relatou 67 

que foi realizada a inclusão da disciplina de "Introdução à Arqueologia". Que será ministrada pelo 68 

Prof. Dr. Rhuan Carlos, especialista na área. Em seguida, o Conselheiro Sérgio Barreira perguntou 69 

como está sendo discutido o PPC no colegiado, se existe pretensões de alteração novamente, uma 70 

vez que não constam no PPC as disciplinas obrigatórias no núcleo obrigatório e uma nova alteração 71 

só seria permitido após decorrido seis meses após a última modificação. Os conselheiros Rafael 72 

Antunes, Carla Susana e Carlos Henrique sugeriram que não fosse feita a homologação do Ad 73 

Referendum até que fossem realizados todos os ajustes necessários. O conselheiro Roberto 74 

Kennedy propôs como encaminhamento a aprovação do Ad Referendum do PPC para garantir a 75 

oferta da disciplina. Ele ressaltou a importância da disciplina que demandará rico conteúdo 76 

especialmente para arqueologia do Nordeste. O conselheiro Sérgio Barreira sugeriu que seja 77 

atualizada a folha 2, que contém informações referentes a ministro da educação, pró-reitor, etc. Em 78 

regime de votação, o Conselho aprovou por unanimidade as alterações do PPC do curso 79 

Bacharelado em Antropologia. No ponto 7, que trata do processo seletivo de estudantes 80 

estrangeiros PSEE 2020, o presidente relatou que recebeu o processo via SEI solicitando a 81 

manifestação da Direção do Instituto indicando peso a ser atribuindo nas disciplinas de matemática, 82 

Língua Portuguesa e Redação. O presidente disse que ficou surpreso com o ofício, pois durante 83 

sua gestão não participou de nenhuma reunião para tratar dessa pauta com a PROINST. Após 84 

verificação dos documentos anexos ao processo 23282.502656/2019-67, ofício 47, encaminhado 85 

pela PROINST, percebeu-se que havia uma lista de frequência de uma reunião realizada em 86 

16/07/2019, em cuja reunião foi tratada a pauta: Assuntos referentes ao Processo Seletivo de 87 

Estudantes Estrangeiros 2020. Verificou-se também que a colaboradora administrativa, Antônio 88 

Leiliane Pontes Pereira, participou da reunião representando o IH. O presidente explicou que 89 

durante o seu período de férias ocorreram duas reuniões no mesmo dia e horário, uma com a 90 

PROGRAD e outra com a PROINST. Por este motivo, o Prof. Ruben Maciel, que na ocasião estava 91 

na direção interina do IH, participou da reunião com a PROGRAD e pediu que Antônia Leiliane 92 

fosse à reunião com a PROINST. Diante dos fatos, o presidente solicitou que a secretária Antônia 93 
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Leiliane se dirigisse à sala onde estava ocorrendo a reunião do Conselho para que prestasse as 94 

informações do que foi discutido na reunião com a PROINST. Antônia Leiliane relatou que na 95 

reunião foi informado que em reuniões anteriores alguns Institutos tinham falado da importância de 96 

serem incluídas provas de disciplinas específicas aos candidatos do Processo Seletivo de 97 

Estudantes Estrangeiros. A princípio, por conta da limitação da capacidade operacional do sistema 98 

utilizado durante o processo seletivo, seria cobrado somente a Redação que já faz do processo 99 

seletivo e seria incluído Língua Portuguesa e matemática. Mais adiante, seria introduzido as demais 100 

disciplinas.  Cada Instituto atribuiria um peso para cada disciplina, de acordo com a área afim e 101 

interesse de cada instituto. O conselheiro Antônio Vieira sugeriu que sejam anexados ao processo 102 

dois despachos, um com atribuindo notas 100% à prova de Redação, 0% a prova de Matemática e 103 

0% à língua Portuguesa e outro informando que o Conselho se manifesta contra a inclusão das 104 

disciplinas sem que haja ampla discussão com os Institutos. O Conselheiros Antônio Vieira e a 105 

conselheira Carla Susana se colocaram à disposição para elaborarem a segunda nota. Colocado 106 

em votação este encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente abriu 107 

espaço para os informes. O conselheiro Antônio Vieira informou que no início de agosto começam 108 

as inscrições para o Mestrado Interdisciplinar em Humanidades. São dois editais, um para 109 

quilombolas e indígenas e o outro dividido 50% das vagas para estrangeiros e 50% destinadas a 110 

cotas para negros, pessoas transgêneras e para deficientes. A Profa. Carla Susana informou que 111 

a Associação de Estudos Africanos realizará em 2020 um congresso em Salvador. Ela ressaltou 112 

que essa associação vem fortalecer os estudos interdisciplinares e fortalecer os estudos africanos, 113 

campos que mobiliza também uma ação política dentro do país. Pediu que os coordenadores 114 

divulguem nos colegiados de curso para que os professores informem e cobrem envolvimento dos 115 

alunos. Em seguida, o Conselheiro Roberto Kennedy informou que a UNILAB, especificamente o 116 

Campus Liberdade, está ocupada e está sendo promovido uma série de assembleias de 117 

estudantes. Informou também que o Conselho de entidades de base aprovou que os 118 

encaminhamentos passem por assembleia. Em seguida, ele pediu que fosse dado algum 119 

encaminhamento referente ao posicionamento do Conselho em relação ao cancelamento 120 

autoritário do edital nº 29/2019. Ressaltou que não se trata mais somente de uma luta contra o 121 

cancelamento do edital, trata-se de uma luta que está articulada nacionalmente contra o “future-122 

se”. Ressaltou ainda que o momento é de extrema instabilidade para UNILAB. Em seguida, o 123 

conselheiro Antônio Vieira manifestou apoio à fala do conselheiro Roberto Kennedy e acrescentou 124 
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que a reitoria cancelou o edital com base em interpretação jurídica, mas que, no entanto, a OAB 125 

refuta, por meio de nota técnica, o aparecer jurídico da Procuradoria da República. Em seguida, 126 

este conselheiro sugeriu que fosse lançada uma nota do IH com base na nota técnica da OAB 127 

mostrando que não há legalidade no edital e mostrando o posicionamento político do Conselho do 128 

IH. O conselheiro Sérgio Barreira sugeriu que fossem elaboradas duas notas, uma manifestando a 129 

adesão das coordenações de cursos do IH ao no edital e reafirmando com base na nota técnica da 130 

OAB o apoio ao pedido de reabertura do edital. E a outra nota a respeito do “future-se” e 131 

manifestação política do Conselho do IH. Em seguida, o Presidente se manifestou lembrando aos 132 

conselheiros que estavam no momento dos informes, portanto, não poderiam fazer desse momento 133 

um espaço deliberativo. Os conselheiros Antônio Vieira, Carla Susana e Sérgio Barreira se 134 

manifestaram no sentido de sugerir inclusão da questão como ponto de pauta. Sendo assim, o 135 

Presidente suspendeu os informes e consultou o conselho se incluiria a questão como ponto de 136 

pauta, que trataria do cancelamento do edital 29/2019 e encaminhamentos. O conselho de forma 137 

unânime foi favorável ao acréscimo do ponto 8. O conselheiro Roberto Kennedy sugeriu que o 138 

Presidente convoque uma assembleia de docentes do IH para discutir a pauta que o conselho 139 

decidir.  Após discussões foram feitos os seguintes encaminhamentos: 1. Elaboração de uma nota 140 

do Conselho do IH se posicionando a favor da ocupação da UNILAB pelos docentes e apoio a 141 

retomada do edital 29/2019; 2. Convocação de assembleia docente do IH, com previsão para 142 

acorrer em 30/07(terça-feira) no Campus das Auroras. Para tratar a seguinte pauta: 1. 143 

Cancelamento do edital29/2019; 2. Análise da conjuntura nacional “future-se”; 3. Informes; 4. 144 

Encaminhamentos. Em seguida, o conselheiro Roberto Kennedy salientou a importância dos 145 

encaminhamentos dados do ponto de vista ponderado de quem se propõe a pensar com 146 

responsabilidade essa Universidade. Retomando os informes, a Conselheira Geranilde Costa 147 

comunicou sua reeleição para coordenadora do curso de licenciatura em Pedagogia e o Prof. lucho 148 

para vice coordenador. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às dezesseis horas e 149 

cinquenta e cinco minutos (16h55min), sobre a qual, para constar, eu, Rosymeury Barbosa dos 150 

Santos, Técnica Administrativa do Instituto de Humanidades, lavrei e subscrevi a presente ata que, 151 

depois de lida e aprovada, será assinada pelos demais presentes. 152 

   Presidente 153 

  Prof. Dr. Carlos Henrique Lopes Pinheiro   154 

 Prof. Dr. Ruben Maciel Franklin (Vice-Diretor)_________________________________________ 155 
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Representante Coordenação do Curso de Bacharelado em Humanidades-BHU 156 

Profa. Dra. Jacqueline da Silva Costa _____________________________________________ 157 

Profa. Dra. Carolina Maria Costa Bernardo (Vice-Coordenadora) _________________________ 158 

Representante Coordenação do Curso de Licenciatura em Pedagogia 159 

Profa. Dra. Geranilde Costa e Silva  _______________________________________________ 160 

Prof. Dr. Luis Eduardo Torres Bedoya (Vice-Coordenador)  ____________________________ 161 

Representante Coordenação do Curso de Bacharelado emAntropologia 162 

Prof. Dr. Lailson Ferreira da Silva _________________________________________________ 163 

Prof. Dr. Segone Ndagalila Cossa (Vice-Coordenador)________________________________ 164 

Representante Coordenação de Curso de Licenciatura emSociologia 165 

Prof. Dr. Francisco Thiago Rocha Vasconcelos ______________________________________ 166 

Prof. Dr. Mário Henrique Castro Benevides (Vice-Coordenador)  __________________________ 167 

Representante Coordenação de Curso de Licenciatura em História 168 

Prof. Dr. Sérgio Krieger Barreira ___________________________________________________ 169 

Prof. Dr. Lourenço da Conceição Cardoso(Vice-Coordenador)  ___________________________ 170 

Representante da Coordenação do Mestrado Interdisciplinar em Humanidades 171 

Prof. Dr. Antônio Vieira da Silva Filho ________________________________________________ 172 

Prof. Dr. José Weyne de Freitas Sousa (Vice-Coordenador) ______________________________ 173 

Representante da Coordenação do Mestrado em Antropologia 174 

Profa. Dra. Carla Susana Alem Abrantes _____________________________________________ 175 

Prof. Dr. Luis Tomás Domingos (Vice-Coordenador) ____________________________________ 176 

Representantes do Núcleo de Documentação Cultural Ladeísse Silveira (NUDOC) 177 

Prof. Dr. Robério Américo Do Carmo Souza__________________________________________ 178 

Profa. Dra. Daniele Ellery Mourão (Suplente)_________________________________________ 179 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB 
Instituto de Humanidades 

 

P
ág

in
a7

 

Representantes Docentes do Instituto de Humanidades 180 

Prof. Dr. Rafael Antunes Almeida __________________________________________________ 181 

Profa. Dra. Jacqueline Britto Pólvora(suplente)  _______________________________________ 182 

Profa. Dra. Violeta Maria de Siqueira Holanda ________________________________________ 183 

Prof. Dr. Bruno Goulart Machado Silva(suplente) ______________________________________ 184 

Prof. Dr. Roberto Kennedy Gomes Franco  ___________________________________________ 185 

Prof. Dr. Fábio Eduardo Cressoni(suplente) __________________________________________ 186 

Profa. Dra. Larissa Oliveira e Gabarra ______________________________________________ 187 

Prof. Dr. Marcos Vinicius Santos Dias Coelho(suplente) ________________________________ 188 

Prof. Dr. Lucas Marcelo Tomaz deSouza  ____________________________________________ 189 

Prof. Dr. Antônio Marcos de Sousa Silva(suplente) _____________________________________ 190 

Prof. Dr. Leandro de Proença Lopes ________________________________________________ 191 

Profa. Dra. Francisca Rosália Silva Menezes (suplente) _________________________________ 192 

Prof. Dr. Vico Dênis de Sousa Melo_________________________________________________ 193 

Profa. Dra. Daniele Elery Mourão (suplente) __________________________________________ 194 

Representante dosTécnicos 195 

Rosymeury Barbosa dos Santos____________________________________________________ 196 

Suplente: ______________________________________________________________________ 197 

Representantes Discentes do Instituto de Humanidades 198 

Maria Valdélia Carlos Chagas de Freitas  _____________________________________________ 199 

Paulo Henrique Ferreira(suplente) _________________________________________________ 200 

Samuel Adelino Ié ______________________________________________________________ 201 

Danielly dos Santos Furtado(suplente) ______________________________________________ 202 

Secretária 203 
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Rosymeury Barbosa dos Santos___________________________________________________ 204 

Redenção-CE, quinta-feira, 25 de julho 2019. 205 

 


