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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às oito horas e trinta minutos, por meio da
plataforma Google Meet, mediante prévia convocação, realizou-se a 39ª (trigésima nona) Reunião
Ordinária do Conselho do Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), sob a presidência da Prof.ª Sâmia
Nagib Maluf e com o comparecimento dos conselheiros: Prof. Antônio Roberto Xavier e prof. Hugo Marco
Consciência Silvestre, representantes dos docentes do ICSA e Lisiane Mar�ns de Macedo, representante
dos Técnicos  Administra�vos em Educação. A conselheira profª Sandra Maria Guimarães Callado,
coordenadora do curso de Administração Pública EaD, jus�ficou ausência por e-mail. A conselheira
Virgínia Cavalcante Coelho, coordenadora do curso de Administração Pública presencial e o conselheiro
representante dos discentes, Matheus Maciel Farias, não jus�ficaram suas ausências. I. ABERTURA DOS
TRABALHOS. 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 dos
nomes para compor a banca examinadora referente processo sele�vo para professor subs�tuto do
ICSA, objeto do Edital 30/21, Teoria das Organizações e Administração Geral: Com a palavra, a
presidente indicou os nomes dos servidores que farão parte da referida banca, a saber: Prof. Dr Hugo
Marco Consciência Silvestre (presidente), Profª Drª Rosalina Semedo de Andrade Tavares, (�tular), Prof.
Dr  Pedro Rosas Magrini (�tular), Profª Drª Andrea Yumi Sugishita Kanikadan (suplente), Lisiane Mar�ns
de Macedo (secretária). No entanto, dois desses membros são conselheiros neste Conselho (Hugo
Silvestre e Lisiane Macedo) e desta forma, não foi possível a votação, mas, considerando que o processo
sele�vo ocorrerá nos próximos dias onze e doze de agosto, a portaria será publicada ad referendum para
posterior apreciação neste Conselho. 2. Aprovação dos nomes dos servidores que representarão o
ICSA no Banco de Servidores Disponíveis para Composição de Comissões Disciplinares (BSDCCD): Com
a palavra, a presidente indicou os nomes dos servidores que farão parte do referido banco, profª Sâmia
Nagib Maluf, Profº José Weyne Freitas de Sousa e Lisiane Mar�ns de Macedo.  Mas assim como no ponto
anterior, dois desses membros são conselheiros neste Conselho (Sâmia Maluf e Lisiane Macedo) e desta
forma, não foi possível a votação. Ficou acertado que será feita uma outra reunião posteriormente para
aprovação deste ponto. III. COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA. Não houve. IV. COMUNICAÇÕES DOS
CONSELHEIROS: Não houve. V. ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Não havendo outras manifestações, a
presidente encerrou a sessão às oito horas e cinquenta 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 HUGO MARCO CONSCIÊNCIA SILVESTRE, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 06/08/2021, às 15:05, 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 06/08/2021, às 15:12, 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 06/08/2021, às 15:15, 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 06/08/2021, às 15:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
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art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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