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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO

MESTRADO ACADÊMICO INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES DO ANO DE 2020

Ao vigésimo segundo dia do mês de junho de 2020, às quinze horas, por meio de videoconferência com
par�cipação síncrona dos membros do colegiado do Mestrado Interdisciplinar em Humanidades (MIH), em
virtude do caráter de excepcionalidade face ao isolamento social recomendado pelas autoridades sanitárias
e governamentais em decorrência do estado de pandemia mundial causado pelo COVID-19, reuniram-
se mediante prévia convocação, sob a presidência do Professor Dr. Antônio Vieira da Silva Filho, coordenador
do MIH. Compareceram os seguintes docentes: Arilson dos Santos Gomes, Carlos Henrique Lopes Pinheiro,
Carlos Subuhana, Edson Holanda Lima Barboza, Jeanne�e Filomeno Pouchain Ramos, Larissa Oliveira e
Gabarra, Mara Rita Duarte de Oliveira, Mariza Angélica Paiva Brito, Basilele Malomalo, Ricardo Ossagô de
Carvalho, a secretária do MIH, Márcia Maria Bezerra Gomes Cabral e o representante discente Adilson Victor
Oliveira (turma 2019). Ausências jus�ficadas: Basilele Malomalo, Ivan Maia de Melo (licenciado para pós-
doutoramento), Francisco Vítor Macedo Pereira (saúde), Fabio Eduardo Cressoni (licenciado para pós-
doutoramento), Roberto Kennedy Gomes Franco (licença-capacitação), Representante Discente Rafaelle da
Costa Oliveira (turma 2020). O Presidente Prof. Dr. Antonio Vieira, inicia a sessão às quinze horas e dez
minutos, dá boas vindas ao colegiado e põe em votação os dois pontos de pauta da reunião: Recurso PROAP
2020 e Seleção do MIH para 2021.1. Pautas aprovadas para discussão por unanimidade. INFORMES: Profª
Dra. Mara Rita Duarte de Oliveira divulga que a UNILAB foi inscrita para o Observatório Nacional de
Tecnologia na Escola, o projeto será coordenado pela Fundação Getúlio Vargas. Relata, ainda, que foi
apresentado um edital da Equidade para discu�r o Racismo com Escolas Indígenas e Rurais do Maciço de
Baturité. O professor Edson Holanda informa que irá entrar de licença-capacitação dia 10 de julho até o dia 7
de outubro, ra�fica que sua ausência não trará prejuízo ao Mestrado, pois está sem disciplinas no primeiro
semestre e as orientações serão acompanhadas de forma remota. A professora Jeanne�e Filomeno
Pouchain Ramos pontua que foi convidada pela professora Jaqueline Freire para somar no evento
Centenário de Paulo Freire programado para ocorrer em setembro de 2021, a ser realizado em Coimbra -
Portugal e Guiné-Bissau. Os professores Antônio Vieira, Basilele Malomalo, Jeannete Ramos e Larissa
Gabarra estão envolvidos no evento e deverão colaborar como comissão cien�fica. A professa Larissa
Oliveira e Gabarra divulga o Encontro Nacional de Educação Ar�s�ca - Brasil, África e Portugal o qual deveria
ter ocorrido em abril do corrente ano, porém, foi adiado para ocorrer em formato virtual ou presencial, com
previsão para 25, 26 e 27 de novembro de 2020. O professor Arilson dos Santos Gomes informa que o
Serviço de Promoção da Igualdade Racial do Governo do Estado do Ceará conseguiu estabelecer uma
parceria com a Coordenação de Patrimônio e Memória do Governo do Estado do Ceará, esse trabalho
envolve a�vidades no âmbito da educação, da história, e da antropologia. Convida, ainda, colegas do
Mestrado Interdisciplinar em Humanidades (MIH) para par�cipar da parceria e, na ocasião, indaga ao
Presidente da reunião a permissão para u�lizar a logomarca do MIH com obje�vo de divulgar o Mestrado no
evento em questão. O professor Antonio Vieira orienta o colegiado a u�lizar a logomarca do curso para
divulgação quando em par�cipações de eventos especiais. Informa que em breve a Pro- Reitoria de Pesquisa
e Pós Graduação (PROPPG) vai informar um calendário a parte da pós-graduação sobre a retomada de
aulas.1. Recurso PROAP 2020: O professor e coordenador Antonio Vieira relata que o Recurso Proap será
parcelado em duas prestações, uma parcela em junho e a próxima em setembro de 2020. O valor
disponibilizado foi reduzido em 50% em relação ao ano de 2019, ficando em torno de R$ 3675,00. Foram
enviados por e-mail para conhecimento do colegiado uma tabela e um plano de trabalho ins�tucional com
as rubricas nas quais podem ser implementadas o recurso, tais como, manutenção de equipamentos,
par�cipação em cursos e treinamentos, produção, revisão e editoração de publicações, entre outros. Os
professores permanentes que ingressaram em 2020 no mestrado, Carlos Subuhana, Maria Rita e Ricardo
Ossagô, e que só possuem orientandos em 2020, também par�ciparão no projeto do ebook, com a escolha
de um orientando do ano 2020 para publicação. A professora Jeannete Pouchain lembra que é importante a
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Nº  Docentes Assinatura

01 Coordenação Antônio Vieira da Silva Filho Presente por Videoconferência

02 Professor Arilson dos Santos Gomes Presente por Videoconferência

03 Professor Basilele Malomalo Ausência Justificada

04 Professor Carlos Henrique Lopes Pinheiro Presente por Videoconferência

05 Professor Carlos Subuhana Presente por Videoconferência

par�cipação de publicações de outros programas de Pós-Graduação  do Brasil ou do exterior para que não
se caracterize numa publicação endógena. O professor Vieira sugere colocar 40% de ar�gos exógenos e
ra�fica que o obje�vo é chamar cursos de Pós-Graduação Interdisciplinar que já possuem parcerias com MIH
em outros eventos e publicações, tais como o de Ciências Sociais e Humanidades, da UERN, o Programa de
Doutorado Mul�ins�tucional e Mul�disciplinar em difusão do conhecimento, da UFBA e o Mestrado
Interdisplinar em História e Letras, da Uece. A intenção é a par�cipação de três programas de Pós Graduação
Exógenos. A professora Jeannete sugere chamar mais dois programas de outras regiões do Brasil, como Rio
Grande do Sul e explanar ao colegiado na próxima reunião do MIH. O professor Vieira põe em votação a
pauta e todos aprovam, por unanimidade, a completa u�lização do recurso PROAP para produção do E-
book- Turma de 2019. 2. Seleção para 2021.1: o professor Antonio Viera sonda com os presentes na reunião
a respeito de qual formato teria a seleção diante do atual cenário de pandemia mundial. O Mestrado teria
condição de realizar o concurso? O coordenador relembra que o processo de seleção inicia geralmente no
mês de agosto, com 2 momentos presenciais: prova escrita e entrevista. E indaga: teremos condição de
manter a seleção neste mesmo formato? Professor Arilson Gomes expõe seu posicionamento e ques�ona
que a seleção no modo presencial é muito complicada, visto que ainda não há previsão certa para vacina
COVID-19. Ao mesmo tempo que fica em dúvida em como poderia ser feita uma seleção pela internet, e
quais ferramentas seriam u�lizadas para desenvolver essas a�vidades? Como ficaria a complexidade de se
fazer uma seleção por e-mail? Há possibilidade de termos Segurança da Informação nesse processo? Como
ficaria a qualidade da seleção? Seria possível fazer o concurso pelo SIGAA, mesmo com pessoas que não tem
nenhum vínculo com a universidade? Teríamos como manter a qualidade do corpo discente? A professora
Mara Rita se manifesta ilustrando que o MEC, mesmo sem muita clareza sobre o assunto, apresentou uma
forma de seleção para o Enem da seguinte forma :uma presencial e outra através das tecnologias. Relata,
ainda, que concorda com os argumentos do professor Arilson Gomes por saber que é um momento di�cil
para deliberar sobre o assunto, pois ainda não temos um calendário de aulas da pós-graduação
definido. Sugere que a seleção seja realizada no ano de 2021 e que a discussão seja retomada quando
houver um calendário definido, ainda, expõe a ideia do colegiado adiantar todo o processo sele�vo
começando a pensar e ar�cular o formato do edital, as referências bibliográficas, as fases da seleção,
deixando tudo preparado para ser efetuado no início do ano que vem. O professor Antonio Vieira encaminha
este ponto de pauta, escutando as ponderações do colegiado, sugerindo que em breve, nas próximas
reuniões, voltará a discu�r a seleção 2021.1, quando a PROPPG apresentar um calendário oficial da Pós
graduação. Ponto aprovado por unanimidade. O representante discente Adilson Victor indaga se há previsão
do corte de bolsas de mestrado para bolsistas. O coordenador Antonio Vieira responde que não haverá corte
de bolsas durante a pandemia, mas, em breve, a coordenação deve informar, com maior exa�dão, aos
discentes sobre a situação das bolsas que expiram no final de janeiro de 2021. A reunião finalizou às 16
horas e 30 minutos. Seguem anexo a este processo documentos enviados antecipadamente por e-mail ao
colegiado. Para constar, eu, Márcia Maria Bezerra Gomes Cabral, secretariei e lavrei a presente ata, a qual
depois de lida, aprovada e revisada pela coordenação, será por todos assinada eletronicamente.

APROVAÇÃO DA ATA DA 3º SESSÃO ORDINÁRIA DO MIH – ANO 2020
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06 Professor Edson Holanda Lima Barbosa Presente por Videoconferência

07 Professor Fábio Eduardo Cressoni Ausência Justificada.- Pós Doutorado

08 Professor Francisco Vitor Macedo Pereira Ausência Justificada-Saúde

09 Professor Ivan Maia de Melo Ausência Justificada.- Pós Doutorado

10 Professor Mara Rita Duarte Oliveira Presente por Videoconferência

11 Professor(a) Jeannette Filomeno PouchainRamos Presente por Videoconferência

12 Professor(a) Larissa Oliveira e Gabarra Presente por Videoconferência

13 Professor(a) Mariza Angélica Paiva Brito Presente por Videoconferência

14 Professor(a) Ricardo Ossagô de Carvalho Presente por Videoconferência

15 Professor Roberto Kennedy Gomes Franco Ausência Justificada- Licença Capacitação

16 Discente turma 2017) Francisco  Adilson Victor Oliveira Presente por Videoconferência

17 Discente turma 2020 Rafaelle da Costa Oliveira Ausência justificada

18  Secretária Márcia Mª Bezerra Gomes Cabral Presente por Videoconferência

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARCIA MARIA BEZERRA GOMES CABRAL, ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO, em 30/06/2020, às 00:15, 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, COORDENADOR(A) DE
PÓS-GRADUAÇÃO, em 30/06/2020, às 00:15, 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 ARILSON DOS SANTOS GOMES, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 30/06/2020, às 09:55, 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 MARIZA ANGÉLICA PAIVA BRITO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 30/06/2020, às 11:15, 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 JEANNETTE FILOMENO POUCHAIN RAMOS, PROFESSOR DO
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MAGISTERIO SUPERIOR, em 01/07/2020, às 11:08, 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 LARISSA OLIVEIRA E GABARRA, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 01/07/2020, às 20:29, 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 EDSON HOLANDA LIMA BARBOZA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 01/07/2020, às 20:40, 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 MARA RITA DUARTE DE OLIVEIRA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 01/07/2020, às 21:10, 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 02/07/2020, às 10:03, 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 RICARDO OSSAGÔ DE CARVALHO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 11/08/2020, às 10:58, 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 SUBUHANA, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 11/08/2020, às 11:06, 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 VITOR MACÊDO PEREIRA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 12/08/2020, às 20:22, 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 0147132 e o
código CRC 5372A7D1.
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