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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA IV REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PRESENCIAL

Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às quatorze horas, por meio da plataforma Google
Meet, mediante prévia convocação, realizou-se a IV reunião do Colegiado do Curso de Administração Pública,
presencial, sob a presidência do Coordenador do Curso, prof. José Weyne de Freitas Sousa, e com a presença
dos seguintes membros: Prof. Alain Souto Rémy, Prof. Alexandre Oliveira Lima, Profª Andrea Yumi Sugishita
Kanikadan, Prof. Antônio Roberto Xavier, Prof. Eduardo Soares Parente, Prof. João Coêlho da Silva Neto, Prof.
Luis Miguel Dias Caetano, Profª. Maria do Rosário de Fá�ma Portela Cysne, Prof. Pedro Rosas Magrini, Profª
Rosalina Semedo de Andrade Tavares e Profª. Virgínia Cavalcante Coelho e a Profª. Eliane Barbosa da
Conceição. O Prof. Hugo Marco Consciência Silvestre e Profª Sandra Maria Guimarães Callado informaram
por e-mail a ausência. O Prof. Carlos Tavares informou encontrar-se de férias. O Prof. Carlos Airton Uchoa
Sales Gomes informou no início da reunião, sua ausência por mo�vo de saúde, através do Prof. Alain Souto.
A Profª Maria Vilma Coelho Moreira Faria encontra-se de licença para par�cipar de Eleições municipais de
Redenção. A docente Profª Sâmia Nagib Maluf, não jus�ficou sua ausência e; Matheus Maciel Farias
(representante dos discentes) também não jus�ficou a ausência. I. ABERTURA DOS TRABALHOS.
Havendo quórum, o presidente cumprimentou os par�cipantes da reunião e declarou aberta a sessão. II.
ORDEM DO DIA. 1. Pedido de licença para tratar de assunto Par�cular – Prof. Alain Souto Rémy: Relator:
Prof. Alain Souto Rémy. Presidente informou sobre os pontos da pauta e passou a palavra para o professor
Alain Souto para jus�ficar seu pedido de licença. O professor Alain Souto mo�vou sofrer de doença crônica
degenera�va, tendo conseguido manter controlada por algum tempo sem necessidade de afastamentos
relacionados a ela, mas que recentemente precisou recorrer a atestados médicos. Sua mo�vação em u�lizar
esse �po e licença é devido ao seu tratamento acontecer no exterior, Portugal, e evitar deslocamentos nesse
cenário de pandemia, abrindo mão do direito de u�lizar a licença para tratar de saúde e receber a
remuneração correspondente, caso fosse esse o �po de licença requerida. O Prof. João Coelho com o uso da
palavra desejou saúde a todos, e principalmente ao professor e requerente da licença, enfa�zando a
importância de tratar da saúde e do volume de trabalho que a pandemia nos ofereceu. O Prof. José Weyne
ponderou alguns pontos de dificuldades na análise do �po de licença solicitada, onde não prevê a
contratação de professor subs�tuto, exis�ndo a necessidade de duplicação de turmas na área do direito,
como direito tributário e direito administra�vo, o que sobrecarregaria alguns docentes. Indicando que o �po
de licença mais adequada seria para tratar de saúde. O Prof. Alain reforçou a opção por esse �po de licença
para evitar deslocamentos do exterior para perícias periódicas obrigatórias. A Profa. Rosalina reforçou os
argumentos do Prof. José Weyne, acrescentando que o ICSA possui um quan�ta�vo de docentes inferior ao
desejado, inclusive menor do que indica o MEC. Este indica que deve-se ter um docente para cada 18
discentes e que o ICSA se encontra hoje com 23 discentes para cada docente. E que isso acaba
comprometendo as a�vidades de ensino, pesquisa e extensão que devem ser desenvolvidas de forma
indissociável. Ainda pondera que tem uma outra questão que deve ser considerada, a licença para assuntos
par�culares não dá direito ao subs�tuto o que deixaria o quan�ta�vo de docentes menor ainda. Ainda com a
palavra a Profa. Rosalina sugeriu que o Prof. Alain Souto recorresse à licença para tratar de saúde, que é um
direito do servidor, ao mesmo tempo que não comprometa o Curso nem o Ins�tuto, pois dará ao Ins�tuto o
direito ao subs�tuto. A professora Virgínia Cavalcante sugeriu também que o professor Alain Souto
recorresse a Licença saúde, que já possui amparo legal com remuneração e acompanhamento de perito para
segurança dos servidores. Reforçando que o professor Alain não deveria sair do País no momento crí�co de
pandemia. A Profa. Virgínia Cavalcante ainda falou que acompanha a luta da Diretora pelo código de vaga e
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sua chegada ao Ins�tuto não foi especificamente para a vaga do direito, onde já houve denúncia que ela
chegou para ocupar a vaga de direito quando não exis�a a vaga, devido a essa situação, ela ficou com
disciplinas afins, interdisciplinares mais ligadas ao campo da psicologia, reiterou o amparo legal para a
licença saúde deixando a licença para tratar de interesse par�cular para assuntos não amparados pela lei.  O
Professor Alain Souto informou que consegue se proteger fazendo uma única viagem em comparação às
viagens periódicas. Quanto a carga horária, o professor Alain informou que conforme a Resolução de 2013
quem fica com o mínimo de 08 (oito) horas são docentes em cargos de Coordenação, Direção ou coordenam
projetos de pesquisa/extensão, e que os dois professores do Ins�tuto podem dar suporte e lecionar as
disciplinas da área do Direito. Solicitando ao Colegiado que analisasse a distribuição de carga horária de
acordo com a Resolução, quais professores poderiam lecionar as disciplinas e qual prejuízo que sua ausência
causaria. Iniciada a votação com a abstenção do Prof. Alain, o Prof. João Coelho votou em concordância com
a concessão da licença, reforçando as suas falas do início da reunião, seguido pelo Prof. Eduardo Parente com
voto a favor. Dando con�nuidade, o Prof. Roberto Xavier votou em discordância da concessão da licença para
tratar de interesse par�cular, enfa�zando a licença para tratar da saúde como direito. O voto da Profa.
Virgínia seguiu o Prof. Roberto Xavier, com a mesma mo�vação, além do reforço de sua fala anterior a
votação. O Prof. Alexandre Lima votou a favor. As profas. Rosalina Tavares e Fá�ma Portela e o Prof. José
Weyne votaram contra o �po de licença solicitada pelo requerente, com a mo�vação já indicada
anteriormente, e reforçada pelos votos do Prof. Roberto Xavier e Virgínia Cavalcante. Prof. João Coelho
solicitou um tempo de dez minutos para analisar novamente o requerimento do Professor Alain. O prof.
Miguel Dias fez algumas considerações, reiterando rápidas melhoras ao Prof. Alain Souto, desejando
recuperação; ponderou a visão de gestão da Coordenação do Curso, onde precisa equilibrar os interesses de
todos e solicitando o registro da mo�vação técnica; quanto ao voto, foi desfavorável a concessão da licença
solicitada, com a mo�vação já reforçada em outros momentos, antes e durante a votação dos demais votos
desfavoráveis. A profa. Andrea Yumi seguiu o voto do Prof. Miguel Dias. Resultando no indeferimento da
concessão de licença para tratar de interesse par�cular, solicitada do Professor Alain Souto, com 07 (sete)
votos contra e 03 (três) votos a favor. Registrando a sugestão de todos que votaram contra para o prof. Alain
solicitasse licença para tratar de saúde. Finalizada a votação, o Professor Alain Souto ques�onou da
mo�vação, segundo ele, o Colegiado indeferiu sua solicitação desconsiderando a presença de mais dois
professores aptos a lecionar as disciplinas vinculadas a área do Direito, entretanto, em discordância a essa
mo�vação apresentada, os professores Fá�ma Portela, Roberto Xavier e Rosalina Tavares reforçaram que
suas mo�vações foram dadas no momento do voto e reiteradas no decorrer da reunião. 2. Afastamento para
cursar Pós-doutorado – Prof. Miguel Dias: Relator: Prof. Miguel Dias. O Prof. José Weyne informou que o
afastamento do Prof. Miguel Dias já passou pela aprovação em reunião anterior do Colegiado, restando
apenas nessa reunião sua ra�ficação, devido a mudança no calendário para o início da licença. Sendo
considerado apenas informes. Houve votação de ra�ficação, na qual a licença foi aprovada por unanimidade
dos presentes com abstenção do Prof. Miguel Dias. COMUNICAÇÕES DOS MEMBROS: A Professora Rosalina
informou que o Calendário Acadêmico de 2020.1 já foi disponibilizado e será retomado em 04/01/2021,
solicitou adequação de férias em conformidade com o novo calendário. Informou ainda que o próximo
semestre se dará em formato remoto. IV. COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA. Não houve. V.
ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Não havendo outras manifestações, o presidente encerrou a sessão às quinze
horas e trinta minutos. Para constar, eu, Itelvina Elias Silvestre, Assistente em Administração, lavrei a
presente ata, a qual depois de lida e aprovada será assinada pelos membros do Colegiado do Curso de
Administração Pública, presencial.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ROBERTO XAVIER, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 03/11/2020, às 19:37, 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 ANDREA YUMI SUGISHITA KANIKADAN, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 03/11/2020, às 19:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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
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Documento assinado eletronicamente por MARIA DO ROSARIO DE FATIMA PORTELA CYSNE,
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 04/11/2020, às 13:39, 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 PEDRO ROSAS MAGRINI, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 04/11/2020, às 14:37, 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 ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE TAVARES, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 04/11/2020, às 18:37, 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 LUIS MIGUEL DIAS CAETANO, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 05/11/2020, às 21:18, 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 JOAO COELHO DA SILVA NETO, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 06/11/2020, às 08:09, 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 JOSÉ WEYNE DE FREITAS SOUSA, COORDENADORA DE
CURSO, em 07/11/2020, às 15:51, 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 ELIANE BARBOSA DA CONCEICAO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 10/11/2020, às 11:34, 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 EDUARDO SOARES PARENTE, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 10/11/2020, às 18:43, 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 ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 11/11/2020, às 09:13, 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 VIRGINIA CAVALCANTE COELHO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 25/01/2021, às 16:01, 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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