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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO

MESTRADO ACADÊMICO INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES DO ANO DE 2020

Ao sexto dia do mês de julho de 2020, com quórum mínimo obrigatório de seis membros, às
quatorze horas e trinta minutos, por meio de videoconferência com par�cipação síncrona dos membros
do colegiado do Mestrado Interdisciplinar em Humanidades, 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, Basilele Malomalo, Carlos Subuhana, Francisco Vítor
Macedo Pereira, a secretária do Mestrado Interdisciplinar em Humanidades, Márcia Maria Bezerra
Gomes Cabral, o representante discente Adilson Victor Oliveira (turma 2019), e a representante discente
Rafaelle da Costa Oliveira (turma 2020). Ausências jus�ficadas: Carlos Henrique Lopes Pinheiro (férias),
Edson Holanda Lima Barboza (férias), Ivan Maia de Melo (licenciado para pós-doutoramento), Fabio
Eduardo Cressoni (licenciados para pós-doutoramento), Mara Rita Duarte de Oliveira (férias), Mariza
Angélica Paiva Brito (férias), Ricardo Ossagô de Carvalho (férias), Roberto Kennedy Gomes Franco (férias).
Ausências Jeanne�e Filomeno Pouchain Ramos, Larissa Oliveira e Gabarra. O Presidente Prof. Dr. Antonio
Vieira, inicia a sessão às quinze horas e dez minutos, dá boas vindas ao colegiado e expõe o único ponto
de pauta. 1. Publicação do ebook (organizadores, tema, prefácio, programas de pós interdisciplinar
): Professor Antônio Vieira informa que já foi dado encaminhamento a Proad para inclusão no PAC 2020
dos serviços necessários para a confecção do ebook 2020, no entanto, precisam ser decididos alguns
pontos: qual será a comissão organizadora, qual o tema a ser u�lizado, quem irá fazer o prefácio e quais
cursos de pós graduação que irão par�cipar. Todos os professores do programa irão publicar no ebook
com seus respec�vos orientandos, exceto os professores Ricardo Ossagô, Carlos Subuhana e Maria Rita.
O professor em questão ainda registra que esse book é excepcionalmente para turma de 2019. Aberto o
debate, o professor Ivan manifesta-se à disposição para colaborar e par�cipar da comissão organizadora.
Professor Arilson lembra que a divulgação do úl�mo ebook ainda não foi feito no site da Unilab e, para
tanto, se dispõe para solicitar a divulgação junto a Assecom. Ainda, sugere temas a ser u�lizado no ebook
de 2019 tais como: Covid - 19 - Pós-Pandemia, Aumento das Desigualdades, Contexto autoritário e defesa
da universidade pública, gratuita e de qualidade. O professor Edson concorda com temas apresentados,
porém pontua que seja interessante trabalhar um tema aberto que contemple as pesquisas que já estão
em curso no programa. O professor Vieira expõe os programas que seriam convidados a colaborar:
Parcerias: Programa Interdisciplinares História e Letras- UECE, Ciências sociais e interdisciplinares da
UERN, Doutorado mul�disciplinar de difusão do conhecimento, Programa de ciências sociais da UNICV,
Universidade Eduardo Mondlane ou Politécnica, ambas de Moçambique. Seriam fechados cinco ar�gos
exógenos, seguindo a linha de Ensaios Interdisciplinares, volume IV, sendo assim um ponto posi�vo na
tenta�va de equalizar na Capes. O professor Vieira encaminha o seguinte ponto para votação: Os
professores, Carlos Subuhana, Ricardo Ossagô e Mara Rita, que não possuem orientandos na turma de
2019, serão convidados a par�ciparem da organização e prefácio do livro. Na ocasião, os professores
Ricardo Ossagô e Carlos Subuhana concordam com a decisão de imediato, ficando para ser consultada
posteriormente apenas a professora Mara Rita. O colegiado concorda por unanimidade, sem abstenções.
 Segundo encaminhamento: quais membros concordam que o ebook tenha tema específico. O colegiado
decide que não haverá tema específico, todavia, o prefácio contemplará questões atuais sobre o estado
de pandemia e pós-pandemia, ar�culando com o tema central do livro, a abordagem interdisciplinar.
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Aprovado por unanimidade. Terceiro encaminhamento, o professor Antonio Vieira indaga se todos
concordam que  sejam organizados cinco ar�gos externos dos seguintes Programas de Pós-Graduação:
Mestrado Interdisciplinar em História e Letras (Uece), Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em
Ciências Sociais e Humanidades (UERN), Doutorado mul�disciplinar de Difusão do Conhecimento (UFBA),
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade de Cabo Verde (Ossagô se
responsabiliza  em fazer o convite) e Programa de Pós-Graduação da UEM ou da Politécnica, de
Moçambique (Carlos Subuhana se responsabiliza em fazer o convite). Aprovado por Unanimidade. Sem
abstenções. Quarto encaminhamento, os ar�gos deverão ser entregues até o dia 30 de setembro de
2020. Houve hum (1) voto contra, do professor Francisco Vítor, e os outros membros presentes aprovam
a decisão, sem abstenções. Cronograma de Publicação: Aceite da proposta até 30 de setembro de 2020; o
professor Antonio Vieira encerra todos os encaminhamentos relatando que enviará as normas para
publicação com a proposta de ar�gos com 15 laudas no máximo, pois o serviço contratado será de até
350 páginas. INFORMES: Presidente da reunião informa que dia 06 de julho de 2020 houve uma reunião
com os coordenadores de curso de Pós-Graduação com a Proppg, na qual foi apresentada uma minuta de
resolução que estabelece, em caráter extraordinário e emergencial, diretrizes para a retomada do
semestre na pós-graduação stricto sensu, por meio de a�vidades acadêmicas remotas (mediadas por
recursos tecnológicos). Segundo a Proppg, essa minuta será apresentada ao GT formado pela reitoria
para elaborar diretrizes para a volta às aulas através de a�vidades remotas. Pediram uma posição das
coordenações sobre a minuta, pois ela será apresentada pela Proppg ao GT na quinta-feira, dia  09 de
julho. A posição da coordenação do MIH foi contrária à resolução pelos seguintes mo�vos: 1) O Consepe
não havia aprovado ainda o retorno às aulas e a minuta da resolução da Proppg estaria se adiantando às
decisões do Consepe; 2) A minuta deveria ser discu�da com os colegiados e não somente com as
coordenações; 3) Não houve ainda na Pós-graduação um censo sobre a necessidade dos estudantes de
equipamentos e acesso à internet. A PROPPG aguarda um retorno até o dia 08/07/2020 as posições
defini�vas dos colegiados. A reunião finalizou às 16 horas e 30 minutos. Para constar, eu, Márcia Maria
Bezerra Gomes Cabral, secretariei e lavrei a presente ata, a qual depois de lida e revisada pela
coordenação, será por todos assinada eletronicamente.

 

Nº Representação 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 Presente por Videoconferência

04 Professor Carlos Henrique
Lopes Pinheiro Ausência Jus�ficada-FÉRIAS

05 Professor Carlos Subuhana Presente por Videoconferência

06 Professor Edson Holanda
Lima Barbosa Ausência Jus�ficada-FÉRIAS-Ouvinte

07 Professor Fábio Eduardo
Cressoni Ausência Jus�ficada- Pós Doutorado

08 Professor Francisco Vitor
Macedo Pereira Presente por Videoconferência
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09 Professor Ivan Maia de
Melo

Ausência Jus�ficada- Pós Doutorado

Ouvinte

10 Professor Mara Rita Duarte
Oliveira Ausência Jus�ficada-FÉRIAS

11 Professor(a)
Jeanne�e
Filomeno

Pouchain Ramos
Ausente

12 Professor(a) Larissa Oliveira e
Gabarra Ausente

13 Professor(a) Mariza Angélica
Paiva Brito Ausência Jus�ficada-FÉRIAS

14 Professor(a) Ricardo Ossagô
de Carvalho Ausência Jus�ficada-FÉRIAS-Ouvinte

15 Professor Roberto Kennedy
Gomes Franco

Ausência Jus�ficada- Licença Capacitação

 

16
Repres.

Discente
(turma 2017)

Francisco
 Adilson Victor

Oliveira

Presente por Videoconferência

(o par�cipante externo par�cipou da reunião e
tomou conhecimento por e-mail do teor deste documento

e da ata que segue em anexo.)

17
Repres.

Discente
turma 2020

Rafaelle da Costa
Oliveira

Presente por Videoconferência

(a par�cipante externo par�cipou da reunião e
tomou conhecimento por e-mail do teor deste documento

e da ata que segue em anexo.)

18  Secretária
Márcia Mª

Bezerra Gomes
Cabral

Presente por Videoconferência

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARCIA MARIA BEZERRA GOMES CABRAL, ASSISTENTE
EM ADMINISTRAÇÃO, em 09/07/2020, às 15:07, 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 09/07/2020, às 15:13, 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 09/07/2020, às 15:20, 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 09/07/2020, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
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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 13/07/2020, às 19:40, 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 0150944 e
o código CRC EE99B21E.

Referência: Processo nº 23282.407160/2020-14 SEI nº 0150944


