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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às catorze horas e quarenta e cinco minutos, por
meio da plataforma Google Meet, mediante prévia convocação, realizou-se a 35ª (trigésima quinta)
Reunião Ordinária do Conselho do Ins tuto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), mediante prévia
convocação, sob a presidência da Prof.ª Rosalina Semedo de Andrade Tavares e com o comparecimento
dos conselheiros: Prof. José Weyne de Freitas Sousa, Coordenador do Curso de Graduação em
Administração Pública (presencial); Prof. Antonio Roberto Xavier, representante dos docentes; Lisiane
Mar ns de Macedo, representante dos técnicos administra vos e Matheus Maciel Farias, representante
dos discentes. A Coordenadora do curso de Administração Pública (EaD) Profª Sandra Maria Guimarães
Callado e a vice-diretora, profª Sâmia Nagib Maluf, jus ﬁcaram suas ausências por e-mail. O conselheiro
prof. Alain Souto Rémy, representante dos docentes, par cipou poucos minutos do início da reunião,
provavelmente por problemas com a conexão, não pode con nuar presente. O prof. Miguel Dias Caetano,
par cipou da reunião da condição de convidado. I. ABERTURA DOS TRABALHOS. Havendo quórum, a
presidente cumprimentou os par cipantes da reunião e declarou aberta a sessão. Consultou aos
conselheiros sobre a presença do prof. Luis Miguel Dias Caetano na reunião, explicando que o mesmo foi
convidado por ser presidente da comissão que elaborou a Proposta de Mestrado Acadêmico em
Planejamento e Dinâmicas Territoriais Lusófonas - MAPDTL e seu Regimento Interno, para ajudar em
eventuais dúvidas. Todos os conselheiros concordaram com a presença do prof. Luís Miguel. Logo em
seguida, a pauta foi colocada em apreciação e aprovada por todos os presentes. II. ORDEM DO DIA. 1.
Proposta de Mestrado Acadêmico em Planejamento e Dinâmicas Territoriais Lusófonas – MAPDTL e seu
Regimento Interno. Processo: 23282.408251/2020-77. Relator: Antônio Roberto Xavier: a presidente
passou a palavra para o prof. Roberto Xavier que explicou que trata-se uma proposta de pós-graduação
stricto sensu, Mestrado Acadêmico em Planejamento e Dinâmicas Territoriais Lusófonas, cuja a área de
avaliação é interdisciplinar de acordo com os critérios da Capes, a área de concentração em
Planejamento Urbano e Território, concentrado sobretudo nos territórios lusófonos, que são compostos
pelo Brasil e os demais países da CPLP. Essa proposta foi pensada e reformulada de acordo com as
diretrizes da Unilab e os critérios da Capes e durante esses úl mos meses a Comissão se empenhou para
ﬁnalizar os trabalhos. Con nuou informando que a modalidade de ensino será presencial, terá 30
créditos, sendo 24 créditos de disciplinas e 6 créditos de pesquisa, esses 6 créditos equivalem à
confecção da dissertação, o prazo de integralização geral será de 24 meses. O obje vo maior da proposta
é a expansão do ensino e pesquisa de qualidade e sobretudo, de capacitação aos graduados, tanto da
Unilab como de fora, cumprindo assim, uma das diretrizes gerais da Unilab, que é o desenvolvimento
regional e interiorizado no sen do educacional. Logo, esse mestrado tem a missão de atender ansiedades
e demandas dos territórios vinculados à CPLP. Quando se pensou num mestrado voltado especialmente
para este ponto, logicamente está se tentando cumprir com o projeto original da Unilab, assim como
contribuir para que essas nações parceiras tenham a oportunidade de se qualiﬁcar cada vez mais a par r
da Unilab. Atende-se assim, uma temá ca exclusiva e peculiar, conforme orientação da Capes quando se
pretende lançar novas APCNs. Sobre a estrutura do corpo docente, informou que procurou-se atender às
diretrizes da Capes e da PROPPG, com exigências com relação à produção no que se refere a ar gos
cien ﬁcos, capítulos de livros, etc, além disso também prima-se pela exclusividade em casos de propostas
novas. Os professores permanentes devem atender os critérios da Capes, ter produções compa veis
com o Mestrado. Os docentes que forem atendendo aos critérios de seleção, terão a oportunidade de
oferecer vários componentes curriculares, cabendo ao corpo discente procurá-los. Para complementar,
informou que as três linhas de pesquisa são: 1. Dinâmicas Territoriais e Polí cas Públicas no Contexto da
CPLP; 2. Planejamento e Desenvolvimento Sustentável nos Espaços Lusófonos da CPLP e 3. Planejamento
e Gestão de Ciência, Tecnologias e Inovação. Finalizou informando que esses foram os aspectos
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considerados, a par r das orientações das instâncias regulamentadoras, como Capes, CNPQ e a própria
PROPPG. Sem discussão, a proposta de Mestrado Acadêmico em Planejamento e Dinâmicas Territoriais
Lusófonas foi posta em votação e aprovada por unanimidade. Com a palavra o relator, professor Roberto
Xavier apresentou o Regimento Interno. Informou que ele especiﬁca os obje vos e a estruturação do
mestrado em suas respec vas seções, como por exemplo, diz que tem que haver um(a) coordenador(a),
vice-coordenador(a), secretário(a), es pula as regras com relação às matrículas, aos créditos de seleção
de discentes etc. Informa a previsão legal, didá co-pedagógica e estrutural do curso de mestrado, sendo
composto por 53 ar gos. A profª Rosalina Tavares registrou seu sen mento de gra dão, visto que é o
primeiro mestrado acadêmico do ICSA, parabenizou aos colegas que par ciparam a vamente da
elaboração do projeto e do regimento, representando assim, o crescimento do ICSA e uma nova
oportunidade para os alunos que estão se formando. O prof. José Weyne pediu a fala e informou que
para ele é uma sa sfação ver esses dois documentos chegarem à esta etapa, ver que o trabalho realizado
de maneira árdua e cansa va, teve um bom resultado, também registrou sua gra dão em poder
par cipar da comissão e parabenizou os esforços dos demais componentes da comissão e todos aqueles
que contribuíram direta ou indiretamente com os trabalhos. A conselheira Lisiane Macedo parabenizou a
todos que par ciparam da elaboração dos documentos. O prof. Miguel agradeceu a oportunidade de
par cipar da reunião e também externou sua sa sfação em par cipar dos trabalhos e revela estar certo
de que o mestrado atende não somente às demandas dos egressos do ICSA, mas também da
comunidade externa à universidade. Considera também que o mestrado está alinhado com uma área
fundamental na vida acadêmica e também do Ins tuto, que é a possibilidade de expandir a área da
pesquisa e da publicação na área das ciências sociais aplicadas. Destacou o fato de terem conseguido
reunir tanto parte do corpo docente do Ins tuto como também professores externos a ele e que,
curiosamente, são professores de diferentes áreas e de diferentes países. A proposta tanto do ponto de
vista da matriz, como da sua organização curricular, está alinhada com a missão e com a lógica de criação
da Unilab, sob a dimensão da lusofonia. O conselheiro Matheus Maciel também parabenizou a todos da
comissão pelos trabalhos e informou estar muito feliz por ver o ICSA avançando, pois o mestrado
acadêmico é muito importante para os discentes que costumamente tem que buscar cursar um mestrado
em sua área em outras universidades. Após discussão, o Regimento Interno do Mestrado Acadêmico em
Planejamento e Dinâmicas Territoriais Lusófonas também foi posto em votação e aprovado por
unanimidade.III. COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA. A presidente informou que o ICSA está com uma
nova servidora, Itelvina Elias Silvestre e informou também o retorno do colaborador terceirizado, Keryson
Castro. Informou também que a coordenação do curso de Administração Pública e a direção do ICSA,
após a aprovação do Período Le vo Excepcional (PLEx) pelo Consepe, ﬁzeram duas reuniões com os
discentes para esclarecer o processo de matrícula que será realizada pela Coordenação, a par r das
disciplinas indicadas pelos alunos. Esclareceu que a oferta foi feita também com base na demanda que os
alunos apresentaram no primeiro momento. O NDE e o Colegiado discu ram e aprovaram a oferta que
foi divulgada aos alunos para que os mesmos possam organizar as disciplinas e a vidades que vão
solicitar a matrícula. Reforçou que a orientação aos docentes é que as aulas sejam de forma assíncronas e
que as a vidades sejam disponibilizadas para que os alunos tenham acesso de acordo com a
disponibilidade de conexão. Ressaltou que espera que nesse período tão excepcional todos possam ser
acolhidos nas suas diﬁculdades, em especial os alunos. IV. COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS: O prof.
José Weyne reforçou que a vinda da nova servidora e a volta do colaborador terceirizado veio em um
ó mo momento para a coordenação do curso que está com suas a vidades administra vas remotas e no
período que a matrícula e todos os outros processos serão de forma virtual. O prof. Roberto Xavier deu as
boas-vindas aos dois funcionários e desejou que todos mantenham o mesmo espírito de união para
chegarmos ao ﬁm deste momento delicado, momento este di cil para os docentes e muito mais ainda
para os discentes, que muitas vezes encontram-se sem ânimo, necessitando de uma atenção especial por
parte dos docentes. V. ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Não havendo outras manifestações, a presidente
encerrou a sessão às quinze horas e cinquenta minutos. Para constar, eu, Lisiane Mar ns de Macedo,
Assistente em Administração, lavrei a presente ata, a qual depois de lida e aprovada será assinada pelos
membros do Conselho do ICSA.
Documento assinado eletronicamente por LISIANE MARTINS DE MACEDO, ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO, em 17/08/2020, às 16:51, 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 ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE TAVARES, DIRETOR(A)
DE INSTITUTO, em 17/08/2020, às 16:53, 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 MATHEUS MACIEL FARIAS, Usuário Externo, em
17/08/2020, às 18:21, 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 ROBERTO XAVIER, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 18/08/2020, às 12:43, 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 JOSÉ WEYNE DE FREITAS SOUSA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 18/08/2020, às 15:57, 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 0167525 e
o código CRC 7E8467DB.
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