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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

 

ATA DE REUNIÃO

 

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

 

 

Às treze horas e trinta e oito minutos (13h38min) do dia vinte de maio de dois mil e vinte (20/05/2020), pela
plataforma do Google Meet na sala meet.google.com/oqj-tbof-xuw, aconteceu a segunda Sessão
Extraordinária do Conselho de Unidade Acadêmica do Instituto de Humanidades, para tratar dos seguintes
pontos de pauta: 1. Discussão e posicionamento do IH sobre a proposta de semestre remoto; 2.
Discussão/Aprovação dos Regimento dos Cursos de Bacharelado em Antropologia, Mestrado em
Antropologia 3. Apreciação/deliberação do processo de redistribuição do professor Vico Dênis Sousa de
Melo, conforme processo SEI 23282.403591/2020-10 . 4. Informes. Estiveram presentes: o Presidente do
Conselho, Prof. Dr. Carlos Henrique Lopes Pinheiro; o vice diretor prof. Dr. Ruben Maciel Franklin, a
coordenadora do Bacharelado em Humanidades, Profa. Dra. Carolina Maria Costa Bernardo, o
Coordenador do Curso de Pedagogia, Prof. Dr. Luis Eduardo Torres Bedoya; o Coordenador do Curso
de Licenciatura em Sociologia, Prof. Dr. Francisco Thiago Rocha Vasconcelos; O vice Coordenador do
Curso de Licenciatura em História, Prof. Dr. José Josberto Montenegro Sousa; o Coordenador do Curso
de Bacharelado em Antropologia, Prof. Dr. Lailson Ferreira da Silva, a vice Coordenadora do Mestrado
em Antropologia, Profa. Dra. Vera Regina Rodrigues da Silva. O Coordenador do Mestrado
Interdisciplinar em Humanidades, Prof. Dr. Antonio Vieira da Silva Filho. Os Representantes Docentes
do Instituto de Humanidades, o Prof. Dr. Leandro de Proença Lopes, Prof. Dr. Bruno Goulart Machado
Silva, Prof. Dr. Lucas Marcelo Tomaz de Souza, Prof. Dr. Evaldo Ribeiro Oliveira, Prof. Dr. Marcos Vinicius
Santos Dias Coelho, Prof. Dr. Vico Dênis de Sousa Melo, Representante do Núcleo de Documentação
Cultural Ladeísse Silveira (NUDOC), Prof. Dr. Robério Américo Do Carmo Souza, A Representante dos
técnicos, a Assistente em Administração Rosymeury Barbosa dos Santos. O presidente iniciou a reunião
apresentando os pontos de pauta e em seguida, colocou para apreciação, sendo solicitado alteração da ordem
da pauta, onde primeiro se discutirá processo de redistribuição do professor Vico Dênis Sousa de Melo, em
seguida os demais pontos, a saber Discussão e posicionamento do IH sobre a proposta de semestre remoto e
Discussão/Aprovação dos Regimento dos Cursos de Bacharelado em Antropologia, Mestrado em
Antropologia. Posto em votação, foi aprovada por unanimidade. Após aprovação da pauta, deu início a
apreciação do ponto 1, que trata do Processo de redistribuição do professor Vico Dênis Sousa de Melo. O
ponto de pauta foi apresentado pelo presidente e relatado pelo Prof. Vico que iniciou sua fala agradecendo e
elencando os indicadores que o motivaram para a redistribuição para UFPB que decorrerá com sua ida e em
contrapartida a universidade disponibilizará para a Unilab um código de vaga.  Dentre eles, o docente
destacou a questão profissional da transferência, por estar indo para um departamento mais próximo de sua
área de formação (relações internacionais e ciência política). Abriu-se para discussão.  O coordenador do
Curso de Sociologia, prof. Dr. Thiago informou a este conselho que em reunião do colegiado de sociologia,
os docentes comprometeram-se em assumir a carga horária do prof. interessado nos curso de sociologia e
Bacharelado em Humanidades (BHU) tanto no período letivo atual, quanto nos semestres vindouros até que
sua vaga seja preenchida, estando cientes de que ocasionará eventual aumento de carga-horária de ensino aos
docentes deste colegiado, especialmente os destacados em Ata da reunião ordinária do curso de Licenciatura
em Sociologia, e que não há previsão para concurso, mas expectativa da vinda deste código de vaga para a o
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Instituto de Humanidades da Unilab, dados estes registrados em ata. Após manifestação dos conselheiros, o
presidente informou a existência e vigência da Portaria GR 1215 de 14 de outubro de 2018, que destaca que
em casos de vacância de qualquer ordem, o código retorna para a Reitoria e não mais para a unidade
acadêmica de origem ponderando que não há garantia de que o código retorne para o IH, mas  sim que vem
da UFPB para a Unilab, e que a partir desse envio se iniciaria processo de negociação e dialogo com
administração superior para sua unidade de origem. O prof. Thiago pediu a palavra, fazendo ressalva que o
colegiado de sociologia assume responsabilidade total da carga horária deixada pelo docente e a depender
das demandas do IH (registrado nominalmente em ata) e ainda que o perfil que venha a ocupar a vaga do
professor tenha um perfil licenciado, que "trafegue" nas áreas de Educação, Política e África. Continuando a
discussão e apreciação, a coordenadora do Curso de Bacharelado em Humanidades, Profa. Carolina
Bernardo destacou que em diálogo com a direção e a coordenação do curso, se firmou que a disciplina
ministrada pelo professor não sofreria prejuízos com sua saída e pelo compromisso assumido pelo colegiado
de origem do docente, o curso do BHU não se senti prejudicado. Posto em votação, o ponto foi aprovado por
maioria absoluta, com uma abstenção e nenhum voto contrário. No ponto 2, que trata da Discussão e
posicionamento do IH sobre a proposta de semestre remoto. O presidente iniciou a discussão relatando como
se deu o encaminhamento da portaria e os trabalhos postos pelo GT, trabalho este que trazia a ideia de se
pensar em propostas, para que se eventualmente surgissem condições favoráveis de retorno ou
implementação de atividades remotas, novo período deveria ser planejado e efetivado. O diretor ressaltou
que tal possibilidade/condição/perspectiva só se realizaria em caso de contrapartida em forma recursos que
viriam do MEC para investimentos em tecnologia e capacitação reduzindo, segundo proposta, a exclusão
digital. O prof. Carlos Henrique ponderou ainda que as coordenações participaram dessa discussão e que não
compete ao GT a deliberação referente ao retorno ou implementação do semestre/atividades letivas e que
seria necessário o IH atender no primeiro momento, a demanda solicitada, que seria preenchimento da
planilha contendo o planejamento de como os componentes curriculares seriam ministrados pelos docentes,
caso houvesse cenário propício. Houve ampla discussão, sendo agrupada pelos coordenadores presentes e em
seguida pelas demais representações. O presidente solicitou ao conselho encaminhamento do ponto sendo
considerado toda discussão da reunião e as discussões dos colegiados que foram compartilhadas com o IH. 
Votado como encaminhamento que as coordenações enviem suas manifestações para que sejam enviadas as
instâncias da administração, via sistema SEI, bem como a direção apresente manifestação ao GT
documentalmente em consonância com a esta reunião, afim de apresentar que o IH está em discussão, que
não se opõe ao planejamento e colaborará com o mesmo desde que o GT seja ampliado, apresente melhores
orientações, planejamento e condições para se debater a proposta, tendo em vista que a maneira de como está
sendo conduzida, inviabiliza o posicionamento dos cursos do Instituto de Humanidades. Posto em votação,
foi aprovada por unanimidade. No ponto 3, Discussão/Aprovação dos Regimento dos Cursos de Bacharelado
em Antropologia, Mestrado em Antropologia.  O presidente relatou o ponto destacando dos regimentos que
estavam em pauta, e abriu para discussão, passando a palavra para o prof. Lailson Ferreira, que relatou o
ponto 3, apresentando assim o Regimento do Curso de Bacharelado em Antropologia. Os conselheiros
optaram por votarem o Regimento do Mestrado em Antropologia em outra reunião, retirando-o da pauta,
com a justificativa de que não havia naquele momento representação do Programa e ainda por não haver
urgência da deliberação por parte do IH. Houve discussão e posto em votação foi aprovado por unanimidade
o Regimento do Curso de Bacharelado em Antropologia, sugerindo apenas correções/adequações em relação
logo e escritas. Não houve informes. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às dezesseis horas e
vinte minutos (16h20min), sobre a qual, para constar, eu, Antonia Leiliane Pontes Pereira Guedes, Auxiliar
de Apoio a Gestão do Instituto de Humanidades, lavrei e subscrevi a presente ata que, depois de lida e
aprovada, será assinada pelos demais presentes.

 Presidente

Prof. Dr. Carlos Henrique Lopes Pinheiro                                                                                                  

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

Representante Coordenação do Curso de Bacharelado em Humanidades-BHU

Profa. Dra. Carolina Maria Costa Bernardo ____________________________________________

Prof. Dr. Jon Anderson Machado Cavalcante (Vice-coordenador) ___________________________
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Representante Coordenação do Curso de Licenciatura em Pedagogia

Prof. Dr. Luis Eduardo Torres Bedoya  ________________________________________________

Representante Coordenação do Curso de Bacharelado em Antropologia

Prof. Dr. Lailson Ferreira da Silva _________________________________________________

Representante Coordenação de Curso de Licenciatura emSociologia

Prof. Dr. Francisco Thiago Rocha Vasconcelos ______________________________________

Representante Coordenação de Curso de Licenciatura em História

Prof. Dr. Sérgio Krieger Barreira ___________________________________________________

Prof. Dr. José Josberto Montenegro Sousa (Vice-Coordenador)  ___________________________

Representante da Coordenação do Mestrado em Antropologia

Prof. Dr. Rafael Antunes Almeida _________________________________________________

Profa. Dra. Vera Regina Rodrigues da Silva (Vice-Coordenador) __________________________

Representantes Docentes do Instituto de Humanidades

Profa. Dra. Violeta Maria de Siqueira Holanda (Licença Pós-doutorado)

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

Prof. Dr. Roberto Kennedy Gomes Franco (Licença Capacitação)

Prof. Dr. Fábio Eduardo Cressoni (suplente) __________________________________________

Profa. Dra. Larissa Oliveira e Gabarra ______________________________________________

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

Prof. Dr. Lucas Marcelo Tomaz de Souza ____________________________________________

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

Prof. Dr. Leandro de Proença Lopes ________________________________________________

Profa. Dra. Francisca Rosália Silva Menezes (suplente) (Licença Pós-doutorado)

Prof. Dr. Vico Dênis de Sousa Melo_________________________________________________

Profa. Dra. Michelle Cirne Ilges (suplente) ____________________________________________

Prof. Dr. Luís Carlos Ferreira_______________________________________________________

Prof. Dr. Evaldo Ribeiro Oliveira (suplente) __________________________________________

Representante dosTécnicos

Rosymeury Barbosa dos Santos____________________________________________________

Suplente: ______________________________________________________________________

Secretária
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Antonia Leiliane Pontes Pereira Guedes_____________________________________________

 

                                                                                                                                                                               
                                                      Redenção-CE, quarta-feira, 20 de maio 2020.

 

Documento assinado eletronicamente por EVALDO RIBEIRO OLIVEIRA, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 22/05/2020, às 11:39, 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 VICO DÊNIS SOUSA DE MELO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 22/05/2020, às 11:42, 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 Bruno Goulart Machado Silva, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 22/05/2020, às 11:43, 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 RUBEN MACIEL FRANKLIN, DIRETOR(A) DE INSTITUTO,
SUBSTITUTO(A), em 22/05/2020, às 11:45, 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 FRANCISCO THIAGO ROCHA VASCONCELOS, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 22/05/2020, às 11:50, 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
MAGISTERIO SUPERIOR, em 22/05/2020, às 12:01, 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 MAGISTERIO
SUPERIOR, em 22/05/2020, às 13:33, 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 LAILSON FERREIRA DA SILVA, COORDENADOR(A), em
22/05/2020, às 14:32, 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 ANTONIO VIEIRA DA SILVA FILHO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 22/05/2020, às 14:41, 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 ROSYMEURY BARBOSA DOS SANTOS, ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO, em 22/05/2020, às 15:03, 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 ROBÉRIO AMÉRICO DO CARMO SOUZA, PROFESSOR 3
GRAU, em 22/05/2020, às 16:59, 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 MAGISTERIO SUPERIOR, em 22/05/2020, às 17:30, 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 LUCAS MARCELO TOMAZ DE SOUZA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 25/05/2020, às 08:37, 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 CARLOS HENRIQUE LOPES PINHEIRO, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 25/05/2020, às 11:18, 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 CAROLINA MARIA COSTA BERNARDO, COORDENADOR(A)
DO CURSO DE BACHARELADO EM HUMANIDADES, em 25/05/2020, às 12:28, 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
MAGISTERIO SUPERIOR, em 25/05/2020, às 12:54, 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 VERA REGINA RODRIGUES DA SILVA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 25/05/2020, às 14:00, 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 JOSE JOSBERTO MONTENEGRO SOUSA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 26/05/2020, às 18:22, 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 0138088 e
o código CRC AED60155.

Referência: Processo nº 23282.405918/2020-80 SEI nº 0138088

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

