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Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às onze horas e doze minutos,
no Campus das Auroras, em Redenção/CE, realizou-se a 31ª (trigésima primeira) Reunião
Ordinária do Conselho do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), mediante
prévia convocação, sob a presidência da Profª Rosalina Semedo de Andrade Tavares, e
com o comparecimento dos conselheiros: Profª Sâmia Nagib Maluf, vice-diretora do
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas; Prof. Pedro Rosas Magrini, coordenador do curso
de Administração Pública, presencial; Profª Sandra Maria Guimarães Callado,
coordenadora interina do Curso de Administração Pública, EaD; Prof. Alain Souto Rémy
e Prof. José Weyne de Freitas Sousa, representantes docentes do ICSA; Lisiane Martins
de Macedo, representante dos técnicos administrativos e Matheus Maciel Farias,
representante discente do curso de Administração Pública, presencial. ABERTURA
DOS TRABALHOS – Havendo quórum, a senhora presidente deu início à sessão, com
a solicitação de inclusão de dois pontos de pauta, o primeiro referente à formulação do
processo eleitoral para coordenador(a) e vice-coordenador(a) do curso de Administração
Pública, EaD, visto que o IEAD enviou para a direção do ICSA, um pedido de realização
da referida eleição. O segundo ponto seria sobre a implementação dos cursos do Instituto
que foram aprovados no CONSUNI, complementou informando que estava aguardando
uma agenda já solicitada, para uma reunião com a reitoria, sobre a implementação desses
novos cursos no ICSA. O conselheiro Alain Rémy, informou que o curso de Políticas
Públicas e Desenvolvimento Regional já havia sido discutido no Conselho, e gostaria de
saber como estava a situação prática da implementação do curso. A presidente explicou,
que ainda precisa acompanhar esse processo, em razão de ter sido realizado na gestão
anterior do ICSA. O conselheiro Pedro Magrini, explicou que participou da formulação
do PPC do curso de Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional e que a formulação
do mesmo estava bem avançada e com a proposta semestral inclusa. A presidente
informou que iria verificar com a comissão responsável como está o andamento dos
trabalhos e estabelecer um prazo para finalização, para que depois o assunto possa ser
discutido no Conselho. A presidente esclareceu que o ICSA necessita da implementação
de um outro curso de Graduação, em razão de já possuir dois cursos aprovados no
Consuni para Ceará desde 2014: Biblioteconomia e Políticas Públicas e Desenvolvimento
Regional. Seguiu informando que o curso de Biblioteconomia já possuía uma grande
quantidade de livros disponíveis na biblioteca da UNILAB. O conselheiro Alain Rémy
esclareceu que o curso de Biblioteconomia já havia sido discutido em uma outra reunião
do Conselho e nesta reunião foi citado um estudo realizado pela UFC acerca da
empregabilidade para o curso de Biblioteconomia no Nordeste, e foi observado que o
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mercado não estaria absorvendo os profissionais formados na área. A conselheira Sâmia
Maluf, indagou se haveria empregabilidade para a área de Políticas Públicas e
Desenvolvimento Regional. O conselheiro Alain Rémy acrescentou que ainda não foi
realizado um estudo sobre as demandas de trabalho, para essa área e que esse estudo
deveria ser realizado. A presidente informou que quando foi elaborado o PPC de
Biblioteconomia, houve um estudo sobre a necessidade de empregabilidade, e havia
carência de profissionais na área, com isso essa análise realizada pela UFC nesse
momento, poderia ser discutível. A presidente citou que uma terceira saída a ser analisada
enquanto Instituto seria a implementação do curso de Serviço Social, um curso que não
chegou a ser aprovado no Consuni, mas que foi aprovado neste Conselho e é fruto de uma
demanda do Conselho Federal. A pauta chegou a ser discutida no Conselho, mas não foi
dado encaminhamento pois o Instituto já estava com três cursos aprovados (dois para
Ceará e um para Malês) e o entendimento à época foi primeiro implementar os já
aprovados no Consuni e depois pensar uma comissão para trabalhar no PPC do Curso de
Serviço Social. O conselheiro Alain Rémy, sugeriu que as demandas relacionadas às duas
áreas fossem verificadas e que caso fosse necessário recolocar as discussões novamente
na mesa, deveria ser verificado também a questão do curso de Relações Internacionais.
Acrescentou ainda, que deveria ser realizado um estudo acerca da situação dos alunos
egressos e como estão se saindo no mercado de trabalho. A presidente concluiu que
deverá ser realizada uma nova discussão, incluindo os cursos de Relações Internacionais
e Serviço Social, o qual outrora já havia sido solicitado pelos servidores Técnicos
Administrativos da UNILAB. A Conselheira Sandra Callado solicitou que o ponto de
pauta referente a eleição para coordenador do curso de Administração Pública EAD fosse
colocado como primeiro ponto de discussão, pois se encontrava com problemas de saúde
e não poderia se prolongar muito na reunião. Sem discussão então a presidente colocou
em votação a pauta do dia que foi aprovada por unanimidade. COMUNICAÇÃO DA
PRESIDÊNCIA. A presidente comunicou que participou de uma reunião do Consuni
onde foi apresentado e discutido a alteração do Plano de Desenvolvimento Institucional PDI, nessa alteração, a direção do ICSA e a coordenação do curso de Administração
Pública presencial, iria para o campus dos Palmares, houve discussão onde a mesma
apresentou uma carta feita pelo colegiado do curso de Administração Pública e ao final,
foi decidido que o ICSA e a coordenação do referido curso ficarão no mesmo lugar,
Auroras. A conselheira Sâmia Maluf indagou a respeito da questão da acessibilidade. O
conselheiro Alain Rémy explicou que havia uma comissão de acessibilidade no Instituto,
que inclusive fazia parte, mas com os trabalhos como corregedor não poderá mais
participar. Acrescentou ainda, que segundo informações todas as ordens de serviços
foram colocadas, para serem realizadas as acessibilidades necessárias nos dois campi.
Dando continuidade, a presidente informou que gostaria da opinião dos conselheiros a
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respeito da Resolução 50/2018 CONSUNI, de 18 de dezembro de 2018, a qual versa
acerca da aprovação do PPC do curso de Administração Pública presencial em regime
semestral, como também a mudança do curso para o Palmares, pois já que o Consuni
decidiu que essa mudança não deve ocorrer, ela gostaria de saber dos conselheiros se a
solicitação para retificação da resolução deveria ser acerca da revogação ou a anulação
da mesma. O conselheiro Alain Rémy explicou que a resolução deveria ser anulada, já
que o assunto dessa mudança nunca foi discutido nas reuniões do Consuni.
COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS: O conselheiro Pedro Magrini, disse que
gostaria de comunicar que estará de férias próxima semana, e que a professora Andrea
Yumi irá assumir as funções da coordenação até o dia 30 de abril. A conselheira Sandra
Callado informou que também estará de férias no mês de abril. O estudante Matheus
Maciel informou que dia 20/ 03/ 19 houveram eleições para representação discente no
Conselho do Instituto e no Colegiado do Curso e que ele juntamente com a aluna
Scheiliana Vieira Roque Santos, foram eleitos representantes discentes no Conselho. No
colegiado, os seguintes discentes foram eleitos: Marília Jecane Massava, Fernando
Nhanque, Airla Roberta Vieira Lacerda e Edna Léia Santos de Lima. Finalizando os
informes, a presidente iniciou com os pontos de pauta. 1. Edital para eleição da
coordenação do curso de Administração Pública, EaD. A presidente explicou que
recebeu um memorando da Diretoria do IEAD, solicitando a realização da eleição para
coordenação do curso de Administração Pública EaD, com isso, trouxe o assunto para ser
discutido no Conselho do ICSA. O conselheiro Alain Rémy explicou que como o Reitor
delegou para o IEAD a função de nomear os coordenadores do curso (segundo a portaria
nº 1.317 de 19 de dezembro de 2018), então, a proposta é que a direção do IEAD realize
todo o processo eleitoral. A conselheira Sandra Callado indagou como seria esse
encaminhamento. A presidente respondeu reafirmando a proposta do prof. Alain Rémy e
complementou que após deliberação do Conselho do ICSA a direção responderá ao
IEAD, indicando o resultado da deliberação. Após discussão a matéria foi colocada em
votação e, por unanimidade, foi decidido que todo o processo eleitoral para eleição do
coordenador do curso de Administração Pública EaD deverá ser realizado pela direção
daquele Instituto, IEAD. 2. Vaga remoção docente. A presidente explanou acerca da
remoção da professora Marília de Franceschi Neto Domingos do ICSA para o IEAD,
explicando que neste processo de remoção retiraram o código de vaga do ICSA, deixando
o mesmo com uma vaga a menos. Continuou explicando que ao analisar o processo,
constatou que a remoção foi autorizada pela Direção à época mas que o processo não
passou pelo Conselho para deliberação como prevê o Estatuto da Unilab. Informou, ainda,
que a prática na Unilab tem sido nas remoções as vagas continuarem nos Institutos, dessa
forma, trouxe o assunto para discussão afim de juntamente com o Conselho decidir como
proceder. O conselheiro Alain Rémy falou que a remoção foi motivada por uma questão
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de violência contra a mulher, com isso foi recomendado que ela saísse do Instituto, o qual
não tem personalidade jurídica. O conselheiro José Weyne indagou se o processo da
professora Marília havia passado pela deliberação do Conselho do ICSA. O conselheiro
Alain Rémy respondeu que o processo não havia passado pelo Conselho, foi despachado
pela Professora Vilma, então diretora interina do ICSA, mas que havia passado por outras
instâncias. O conselheiro José Weyne então falou que dessa forma, não deveria ter
ocorrido a perda da vaga da docente. O conselheiro Pedro Magrini falou que segundo os
autos do processo, a motivação central da remoção foram problemas de saúde.
Acrescentou, ainda, que o ICSA é o Instituto com menor número de docentes e perder
uma vaga trará impactos para o Curso e para o Instituto. Após discussão a matéria foi
votada e ficou decidido, por unanimidade, que se deve solicitar o referido processo e fazer
o trâmite de acordo com o que preceitua o Estatuto e assim cobrar a referida vaga à
Reitoria. 3. Eleições Representantes Suplentes do ICSA no CONSUNI e CONSEPE.
A presidente iniciou explicando que a vaga para o Consuni, refere-se à saída do prof. João
Coêlho, onde o mesmo era representante docente suplente e solicitou sua saída, e a outra
vaga, trata-se da representação docente suplente no Consepe, que não chegou a ser
ocupada pois na eleição passada, só teve candidato para a vaga de representante titular. A
presidente sugeriu que as formações das comissões para os dois processos eleitorais
ocorram logo após o recesso acadêmico. O conselheiro Alain Rémy, sugeriu que caso
ocorra apenas uma inscrição já seja dada como eleita. A presidente explicou que deverá
ser composta as comissões, disse ainda que estaria trazendo os editais para o Conselho,
com a finalidade da verificação e retificação dos conselheiros, dos pontos que se fizerem
necessários. O conselheiro Alain Rémy disse que então deveria ser iniciada a correção
dos seguintes pontos: art. 2º, art. 5º, art. 14 e art. 25. A presidente informou que deveriam
ser verificadas também as datas dos dois editais. Disse ainda que a conclusão das datas e
as retificações poderiam ser enviadas por e-mail, para que os conselheiros analisassem e
aprovassem. A presidente colocou em votação a aprovação dos termos dos editais, mas
as datas serão verificadas por e-mail, para logo em seguida serem também aprovadas.
Sem discussão então a presidente colocou em votação a proposta foi aprovada por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu o comparecimento dos
conselheiros e declarou encerrada a reunião, às doze horas e trinta minutos. xxxxxxxxxx

Aprovação:
1. Rosalina Semedo de Andrade Tavares (presidente) _______________________________
2. Sâmia Nagib Maluf ________________________________________________________
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