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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às onze horas, por meio da
plataforma Google Meet, mediante prévia convocação, realizou-se a 19ª (décima nona) Reunião
Extraordinária 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.ª Sandra Maria Guimarães Callado, Coordenadora do Curso de Administração
Pública (EaD); Prof. Antônio Roberto Xavier, representante dos docentes do ICSA; Profª Mª do Rosário de
Fá�ma Portela Cysne, representante suplente dos docentes do ICSA; Lisiane Mar�ns de Macedo,
representante dos Técnicos Administra�vos em Educação e Matheus Maciel Farias, representante dos
discentes. 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, obtendo sete
aprovações e uma abstenção. II. ORDEM DO DIA. 1. Apreciação do Regimento Interno do curso de
Administração Pública, presencial: Com a palavra, a presidente informou que o Regimento Interno do
curso de Administração Pública, presencial, foi anteriormente discu�do e aprovado no colegiado do
curso, e que, estava trazendo ao Conselho como parte dos trâmites regimentais. Posteriormente, o
mesmo deverá seguir para a PROGRAD e em seguida, ser apreciado no Consepe. Informou que apesar de
ter sido aprovado no Colegiado, o Conselho também pode apreciar e sugerir melhoria ao texto. Sem
discussão, a pauta foi posta em votação, tendo sete aprovações da maneira que foi apresentado, sem
alterações, e uma abstenção. III. COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA. A presidente informou que o ICSA
está com duas eleições em andamento, uma para coordenador(a) e vice-coordenador(a) do curso de
Administração Pública, presencial e outra que é a eleição para representante do ICSA no Consuni.
Explicou que este úl�mo por ser representante do Ins�tuto no Consuni, os votantes são os Conselheiros
deste Conselho, composto por docentes, discentes e técnicos.  Ainda com a palavra, a presidente
informou que recebeu um convite para assumir a Pró-Reitoria de Administração, convite este que foi
aceito por ela. Registrou seus agradecimentos a todos os conselheiros e conselheiras, destacou que o
Conselho da Unidade Acadêmica é uma instância muito importante, que pensa no Ins�tuto como um
todo, como sua expansão, estruturação etc, e considerou que o Conselho conseguiu realizar esse papel
com maestria. Destacou que con�nuará ajudando aos colegas e que podem contar sempre com ela, pois
con�nuará dando todo o apoio necessário do ICSA. Explicou que com a saída dela para a Pró-reitoria, o
Ins�tuto terá direito a um professor(a) subs�tuto(a). Informou também que com sua saída, a profª Sâmia
Maluf, vice-diretora do ICSA, assumirá o cargo e de acordo com o Estatuto, ela terá até sessenta dias
para fazer uma nova eleição para o cargo de Diretor(a). Para concluir, informou que foi solicitado para a
Proplan e Reitoria, novos espaços para o ICSA. Levando-se em conta os novos cursos que serão
implantados e que Auroras não comporta esse crescimento, foi apresentada uma proposta de alocação
do ICSA em Palmares. A proposta foi avaliada pela direção do Ins�tuto que indicou alguns ajustes ao
mesmo, como por exemplo, salas de aulas e laboratórios de informá�ca que comportem cinquenta
alunos. A questão de acessibilidade também foi tratada e está sendo verificada por parte da Proplan,
inclusive com a instalação de elevadores e rampas. Depois dos ajustes concedidos, a proposta foi aceita.
 Informou ainda que o curso de Serviço Social já foi cadastrado no E-Mec, com indicação para iniciar em
2022.1, provavelmente meados de março de 2022.  Os Mestrados acadêmico e Profissional já foram
aprovados no Consepe, apenas aguardando a CAPES retomar o edital. Ressaltou que o Mestrado
profissional está aguardando uma resolução ins�tucional rela�va aos cursos autofinanciados, porém
aprovado no Consepe. Já existe um encaminhamento da Proppg e da Reitoria para criação de um GT para
trabalhar nessa minuta.  IV. COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS:  A conselheira Lisiane Macedo
informou que entrará de férias no período entre doze e vinte e seis de julho e que o funcionário Leonardo
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ficará à frente da secretaria da direção.  A conselheira Fá�ma Portela parabenizou à profª Rosalina pelo
seu convite à PROAD e disse que sempre achou estranho uma universidade de integração internacional,
que tem um curso de administração pública, não �vesse ainda uma pessoa deste meio na área da gestão
administra�va da Universidade. Informou que o crescimento que vemos agora no ICSA com a
implementação de novos cursos, deve-se muito à professora Rosalina e ao Conselho e agradeceu aos
serviços prestados. O conselheiro Roberto Xavier destacou que é importante que o(a) novo(a) diretor
con�nue na mesma linha da gestão atual, lutando para a implementação efe�va desses novos cursos. A
conselheira Sâmia Maluf também parabenizou à profª Rosalina pela sua ida à PROAD e informou que se
emprenhará que o processo de transição ocorra da melhor forma possível. V. ENCERRAMENTO DA
SESSÃO. Não havendo outras manifestações, a presidente encerrou a sessão às doze horas e quinze
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 SAMIA NAGIB MALUF, DIRETOR(A) DE INSTITUTO,
SUBSTITUTO(A), em 02/07/2021, às 00:04, 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 02/07/2021, às 09:08, 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 LISIANE MARTINS DE MACEDO, ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO, em 02/07/2021, às 11:13, 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 ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE TAVARES, DIRETOR(A)
DE INSTITUTO, em 02/07/2021, às 11:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
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MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 02/07/2021, às 14:51, conforme horário oficial de Brasília, com
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Documento assinado eletronicamente por MARIA DO ROSARIO DE FATIMA PORTELA CYSNE,
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 05/07/2021, às 13:02, 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 05/07/2021, às 13:29, 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 MATHEUS MACIEL FARIAS, Usuário Externo, em
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