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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às onze horas e dez minutos, por meio da
plataforma Google Meet, mediante prévia convocação, realizou-se a 37ª (trigésima sé�ma) Reunião
Ordinária do Conselho do Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), sob a presidência da Prof.ª
Rosalina Semedo de Andrade Tavares e com o comparecimento dos conselheiros: profª Sâmia Nagib
Maluf, Vice-diretora do ICSA; Prof. José Weyne de Freitas Sousa, Coordenador do Curso de Administração
Pública (presencial); Prof. Antônio Roberto Xavier, representante dos docentes do ICSA; Lisiane Mar�ns
de Macedo, representante dos Técnicos Administra�vos em Educação e Matheus Maciel Farias,
representante dos discentes. A conselheira Prof.ª Sandra Maria Guimarães Callado, Coordenadora do
Curso de Administração Pública (EaD) e o conselheiro suplente representante dos docentes, prof. Carlos
Airton Uchoa Sales Gomes, jus�ficaram suas ausências por e-mail. I. ABERTURA DOS TRABALHOS.
Havendo quórum, a presidente cumprimentou os par�cipantes da reunião e declarou aberta a sessão. A
pauta foi posta em apreciação e aprovada por todos os presentes. II. ORDEM DO DIA. 1. Aprovação do
Ad Referendum referente ao TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 002/ ICSA DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020,
que homologa a aprovação da versão corrigida do Projeto Pedagógico do Curso do Mestrado
Acadêmico em Planejamento e Dinâmicas Territoriais Lusófonas – MAPDTL e do Regimento Interno do
Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado Acadêmico em Planejamento e Dinâmicas Territoriais
Lusófonas - MAPDTL. Processo nº 23282.408251/2020-77. Com a palavra, a presidente explicou que
após o envio do Projeto para apreciação, a PROPPG encaminhou um despacho, solicitando pequenos
ajustes no referido PPC, sem alteração do conteúdo. Nesse sen�do, a Comissão responsável pelos
trabalhos no referido PPC realizou os ajustes e devido à necessidade de agilidade no envio da resposta
com os ajustes, foi expedido o Termo de Homologação nº 002/ICSA de 10 de dezembro de 2020, que
homologou a versão corrigida do PPC do Mestrado Acadêmico e foi encaminhado à referida Pró-Reitoria.
Essas alterações foram aprovadas Ad Referendum devido ao curto prazo.  Informou que o curso já foi
aprovado na Câmara de Graduação e que entrará na próxima reunião do Consepe para apreciação.  Sem
discussão, a pauta foi posta em votação e aprovada por unanimidade. 2. Aprovação do Ad Referendum
referente ao TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 003/ ICSA DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020, que homologa o
Resultado Final do Processo Sele�vo para professor subs�tuto, Setor de Estudo: Métodos Quan�ta�vos
Aplicados às Ciências Sociais Aplicadas, Objeto do Edital 20/ 2020. Processo nº 23282.410898/2020-
69. A presidente explicou que a homologação do resultado final deste processo sele�vo também se deu
ad referendum devido ao prazo dado pela SGP para que a contratação da professora aprovada ocorresse
em tempo hábil para que a mesma assumisse suas disciplinas o mais rápido possível. Sem discussão, a
pauta foi posta em votação e aprovada por unanimidade. 3. Aprovação do Ad Referendum referente ao
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 004/ ICSA DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020, que homologa a aprovação da
versão corrigida do Projeto Pedagógico do Curso de Serviço Social. Processo nº 23282.411249/2020-85.
A presidente explicou que a homologação da versão corrigida do PPC de Serviço Social se deu nos
mesmos moldes do mestrado, foram solicitadas pela PROGRAD algumas pequenas correções (ajustes de
forma), que foram logo feitas pela comissão responsável. Salientou que este curso também já foi
aprovado pela Câmara de Graduação e que deve entrar para apreciação na próxima reunião do Consepe.
Sem discussão, a pauta foi posta em votação e aprovada por unanimidade   III. COMUNICAÇÕES DA
PRESIDÊNCIA. A presidente informou foi publicado o EDITAL ICSA Nº 01/2021,  para preenchimento do
assento no Conselho do ICSA que está desocupado, anteriormente ocupado pelo prof. Alain e ocupado
atualmente por seu suplente prof. Carlos Airton. Também informou que os PPCs de Serviço Social e do
Mestrado Acadêmico (MAPDTL), serão apreciados na próxima reunião do Consepe. Com relação ao
Mestrado Profissional em Gestão Pública e Desenvolvimento Regional, a PROPPG procurou o ICSA para
algumas trata�vas no que se refere à uma resolução que deverá ser trabalhada, norma�zando os
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mestrados profissionais e tão logo isso ocorra, ele também será tramitado nas instâncias
competentes. IV. COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS: Não houve.  V. ENCERRAMENTO DA SESSÃO.
Não havendo outras manifestações, a presidente encerrou a sessão às onze horas e trinta e cinco
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 ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE TAVARES, DIRETOR(A)
DE INSTITUTO, em 20/04/2021, às 12:11, 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 LISIANE MARTINS DE MACEDO, ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO, em 20/04/2021, às 12:14, 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
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 20/04/2021, às 14:23, 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 SAMIA NAGIB MALUF, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 22/04/2021, às 14:31, 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
23/04/2021, às 16:08, 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 JOSÉ WEYNE DE FREITAS SOUSA, COORDENADOR(A) DE
CURSO, em 02/06/2021, às 08:18, 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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