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No dia seis de junho de dois mil e dezoito, às onze horas e dez minutos, no Campus das 1 
Auroras, em Redenção/CE, realizou-se a 28ª (vigésima oitava) sessão ordinária do 2 
Conselho do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), mediante prévia 3 

convocação, sob a presidência Diretora Interina, profa. Maria Vilma Coelho Moreira 4 
Faria, e com o comparecimento dos conselheiros: Prof. Pedro Rosas Magrini, 5 
coordenador do curso de Administração Pública presencial, profa Sandra Maria 6 

Guimarães Callado, coordenadora interina do curso de Administração Pública EaD, 7 
Lisiane Martins de Macedo, representante dos técnicos administrativos, Carlos Romário 8 
Mateus, representante dos discentes e o docente Alain Souto Rémy e o discente Matheus 9 

Maciel como ouvintes. ABERTURA DOS TRABALHOS – Havendo quórum, a 10 
senhora presidente deu início à sessão, submetendo a pauta do dia em votação, que foi 11 
aprovada por unanimidade e com uma inclusão de um ponto de pauta: Aprovação da 12 

Composição do Conselho do ICSA para encaminhamento ao Consuni. 1. Afastamento 13 
pós-doutorado profa. Maria Vilma Coelho Moreira Faria: Relatora: A Presidente 14 
profa Maria Vilma, explanou sobre a sua programação para o pós-doutorado com um 15 

projeto intitulado: Capital Social em Expressões de Economia Solidária na Lusofonia; 16 
esse afastamento será de setembro de 2018 a agosto de 2019. A presidente colocou o 17 
ponto em votação, que foi aprovado por unanimidade. 2. Aprovação da banca 18 

do Concurso para Professor Efetivo – Administração Geral e Gestão de Operações 19 
e Logística no Setor Público. Relatora: A Presidente profa Maria Vilma explicou que a 20 
vaga decorre da saída da profa Maria Aparecida. A profa. Sandra Callado explanou que 21 

quando tomou posse em 2014, ministrou a disciplina de Logística no Setor Público 22 
mesmo não sendo da sua área, destacando que naquela época já havia carência de 23 
professores neste setor de estudo e que há urgência na realização deste concurso. Proposta 24 

de banca: Eliane Barbosa da Conceição (Presidente - UNILAB), Márcia Zabdiele Moreira 25 
(Titular - UFC), Ana Silvia Rocha Ipiranga (Titular - UECE), Alexandre Oliveira Lima 26 
(Suplente - UNILAB), Diego de Queiroz Machado (Suplente - UFC) e Sandra Maria 27 

Guimarães Callado (Secretária –UNILAB). A presidente colocou o ponto em votação, 28 
que foi aprovado por unanimidade. 3. Aprovação da Composição do Conselho do ICSA 29 
para encaminhamento ao Consuni: Relatora: A conselheira Lisiane explicou que o 30 

ICSA recebeu uma solicitação do Consuni para que fosse enviado a composição atual do 31 
Conselho do ICSA em consonância com o novo Estatuto, para devida apreciação e 32 
aprovação naquele Conselho. Após discussão, o ponto foi colocado em votação pela 33 

presidente e aprovado por unanimidade. 4. Discussão sobre Edital para Representante 34 
Docente no Conselho do ICSA: Relatora: a presidente trouxe o edital passado, que foi 35 
tomado como modelo e discutido artigo por artigo, definido também seu cronograma, 36 

com duas vagas e seus respectivos suplentes, pois o prof. Alain que estava presente na 37 
reunião como ouvinte, destacou que uma das três vagas de representação docente já estava 38 
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sendo ocupada pela profa. Maria Vilma. 5. Discussão sobre Edital para Representante 39 

Docente do ICSA no CONSUNI: o edital da pauta anterior foi tomado como modelo, 40 
tendo o mesmo cronograma, mas com apenas uma vaga para titular com o seu respectivo 41 
suplente. As comissões eleitorais das duas consultas ficaram de ser escolhidas no início 42 

do mês de julho, quando os docentes retornam das férias. Comunicações dos 43 
Conselheiros: Não houve.  Comunicação da Presidência: a presidente Maria Vilma 44 
informou que entrará de férias a partir de 11 de junho e que retornará dia 6 de julho, 45 

ficando o cargo em vacância até dia 25 de junho, quando o prof. Pedro Rosas Magrini 46 
assumirá a direção do Instituto até o seu retorno. A presidente encerrou a reunião às treze 47 
horas e dez minutos. Para constar, eu, Lisiane Martins de Macedo, Assistente em 48 
Administração, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos 49 

membros. 50 
 

Aprovação: 

1. Mª Vilma Coelho Moreira Faria (Presidente) _______________________________________ 

2. Pedro Rosas Magrini___________________________________________________________ 

3. Sandra Maria Guimarães Callado_________________________________________________ 

4. Lisiane Martins de Macedo______________________________________________________ 

5. Carlos Romário Mateus_________________________________________________________ 

 


