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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS

Aos nove dias do mês de julho 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 20ª (vigésima) 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; Profº Hugo Marco
Consciência Silvestre, representante 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, sendo aprovada por
unanimidade. II. ORDEM DO DIA. 1. Homologação do resultado final da eleição para representante
(�tular e suplente) do ICSA no Consuni: Com a palavra, a presidente informou que observando as
normas regimentais, este Conselho realizou a eleição para representação do ICSA no Consuni, objeto do
Edital ICSA Nº 05/ 2021, tendo como eleita a chapa composta pelas professoras Mª do Rosário de Fá�ma
Portela Cysne, como �tular, e a professora Virgínia Cavalcante Coelho, como suplente. Sem discussão, a
pauta foi posta em votação e a matéria, homologação do resultado final da eleição para representante
(�tular e suplente) do ICSA no Consuni, aprovada por unanimidade. 2. Processo sele�vo para professor
subs�tuto: A presidente esclareceu que esse processo sele�vo será para o setor de estudos Teoria das
Organizações e Administração Geral, considerando a nomeação dela para a Pró-Reitoria de Administração
e em observância à Resolução Nº 032/2013, de 11 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o regime de
trabalho do Magistério Superior da Unilab, em que no seu art. 4º, §1º, que diz: Somente poderão ser
dispensados de a�vidades de ensino os docentes que es�verem ocupando os cargos de Reitor, Vice-Reitor
e Pró-Reitor. Sem discussão, a pauta foi posta em votação e aprovada por unanimidade. 3. Eleição para
direção do ICSA: A presidente explicou que a consulta será somente para a direção do Ins�tuto, a profª
Sâmia Maluf con�nua na vice-direção, pois os mandatos são desvinculados. Informou que de acordo com
as norma�vas, a Direção deve expedir um edital de convocação e o Conselho se reunir para decidir sobre
a formação da lista tríplice. Assim sendo, o Conselho é a instância competente para elaborar a lista
tríplice para escolha de Diretor de Unidade nos termos do Estatuto, do Regimento Geral e da legislação
vigente. Sendo assim, este Conselho deve deliberar se vai realizar a consulta à comunidade para a
formação da referida lista. Se decidir pela não realização da consulta à comunidade, esta pode se
organizar e realizar a consulta e posteriormente, encaminhar o resultado ao Conselho, que deverá em
reunião indicada para formação da lista tríplice, proceder com tal tarefa. Informou, ainda, que o edital de
abertura já foi publicado, em cinco de julho do ano em curso. E que a segunda etapa será, portanto, este
Conselho definir como será: se vai realizar consulta à comunidade local para escolha de Diretor(a) como
subsídio para elaboração da respec�va lista tríplice. Ainda com a palavra, a presidente explicou que se o
Conselho decidir pela realização da Consulta, este a fará e será formal, ou seja, docentes 70%, TAEs 15% e
Discentes 15%. Se o Conselho decidir por não realizar, deixa claro que não vai fazer, mas que pode
receber a consulta realizada pela Comunidade. Se a Comunidade realizar, pode ser paritário, com os
pesos: 33,3%, 33,3% e 33,3%. E ressalva que a Comunidade que deve organizar todo o processo de
consulta. O conselheiro Matheus Maciel, formulou a seguinte proposta: que o Conselho não faça a
consulta formal e aceite o resultado de uma possível consulta informal feita pela própria comunidade,
que por ser paritária, contempla igualmente as três categorias (docentes, TAEs e discentes). A proposta
foi posta em votação, tendo sete votos a favor uma abstenção. A seguir, a presidente indicou uma
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sugestão para composição da comissão escru�nadora e receptora para a elaboração da lista tríplice,
composta por:  Andrea Yumi Sugishita Kanikadan e Pedro Rosas Magrini (docentes), Lisiane Mar�ns de
Macedo (TAE) e José Marivaldo Gomes Nojosa Filho (discente). A sugestão das Comissões foi posta em
votação, tendo seis votos a favor e duas abstenções. A seguir, a conselheira Lisiane Macedo, informou
que em decorrência de suas férias, gostaria de indicar a servidora Itelvina Elias Silvestre como sua
suplente, a sugestão foi posta novamente em regime de votação, tendo cinco votos a favor e três
abstenções. III. COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA. A presidente informou que recebemos nesse
semestre alunos estrangeiros, que estão estudando de forma remota, a par�r dos seus países. Esses
alunos estão cursando somente as três disciplinas do núcleo comum dos cursos da universidade. IV.
COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS:  Não houve. 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 HUGO MARCO CONSCIÊNCIA SILVESTRE, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 12/07/2021, às 12:23, 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 JOSÉ WEYNE DE FREITAS SOUSA, COORDENADOR(A) DE
CURSO, em 12/07/2021, às 15:26, 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 12/07/2021, às 15:45, 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 SANDRA MARIA GUIMARAES CALLADO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 12/07/2021, às 17:53, 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 ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE TAVARES, DIRETOR(A)
DE INSTITUTO, em 12/07/2021, às 20:39, 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 SAMIA NAGIB MALUF, DIRETOR(A) DE INSTITUTO,
SUBSTITUTO(A), em 12/07/2021, às 22:49, 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 13/07/2021, às 00:02, 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 MATHEUS MACIEL FARIAS, Usuário Externo, em
13/07/2021, às 15:36, 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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