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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às catorze horas, por meio da
plataforma Google Meet, mediante prévia convocação, realizou-se a 41ª (quadragésima primeira)
Reunião Ordinária do Conselho do Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), sob a presidência do
prof. José Weyne de Freitas Sousa, e com o comparecimento dos conselheiros: Prof.ª Sâmia Nagib Maluf,
vice-diretora do ICSA; Prof. Pedro Rosas Magrini, coordenador do curso de Serviço Social; Prof.ª Sandra
Maria Guimarães Callado, coordenadora do curso de Administração Pública EaD; 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 Prof.ª Virgínia Cavalcante
Coelho, coordenadora do curso de Administração Pública, presencial e Matheus Maciel Farias,
representante dos discentes, não jus�ficaram ausência. I. ABERTURA DOS TRABALHOS: O presidente
cumprimentou os par�cipantes da reunião e declarou aberta a sessão. A pauta foi posta em apreciação e
aprovada por todos os presentes. A conselheira Lisiane Macedo pediu inclusão de mais um ponto de
pauta, a saber: afastamento da mesma para licença capacitação, período 17/ 03/ 22 a 13/ 04/ 22. O
pedido de inclusão de ponto de pauta foi aprovado por todos os conselheiros. II. ORDEM DO
DIA. 1. Pedido de licença - Afastamento para cursar Pós-Doutorado na FACED/UFC - Prof.ª Maria do
Rosário de Fá�ma Portela Cysne: Com a palavra, o presidente informou que o pedido de afastamento da
docente já foi previamente aprovado no colegiado do curso de Administração Pública e que está trazendo
ao Conselho também, para aprovação. O prof. Pedro Magrini informou ser totalmente a favor do
afastamento pois o assunto já foi amplamente discu�do no colegiado do curso e que a professora
cumpriu todos os requisitos, conforme consta na ata da VI Reunião do Colegiado do Curso de
Administração Pública, realizada no do dia 04/ 06/ 2021. Sem mais discussão, a pauta foi posta em
votação e aprovada por unanimidade. 2. Pedido de licença - Afastamento Licença Capacitação
servidora TAE, Lisiane Mar�ns de Macedo: Com a palavra, o presidente informou que o pedido de
afastamento da servidora Lisiane Macedo, será de 17/ 03/ 22 a 13/ 04/ 22 e que o colaborador Leonardo
irá subs�tuí-la nesse período. A conselheira Lisiane esclareceu a pedido da prof.ª Sandra Callado, que o
curso será sobre de Gestão de Pessoas, com duração de 120h. Sem mais discussão, a pauta foi posta em
votação, com 6 (seis) votos a favor e 1 (uma) abstenção. 3. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 003/ ICSA
DE 22 DE OUTUBRO DE 2021 - Homologação do Resultado Final do Processo Sele�vo para professor
subs�tuto - Setor de Estudo: Teoria das Organizações e Administração Geral, Objeto do Edital 43/
2021. Processo nº 23282.012243/2021-18: Com a palavra, o presidente explicou que o processo sele�vo
foi realizado com sucesso e que o ICSA já pediu à SGP a contratação do mesmo. Foi feito um termo Ad
Referendum com a homologação do resultado final devido à urgência na contratação. A prof.ª Sandra
pediu maiores informações ao prof. Pedro que par�cipou da banca examinadora do processo sele�vo. O
prof. Pedro respondeu que houve apenas este candidato e o mesmo obteve média 8 (oito), inclusive é
aluno egresso do curso de Administração Pública da Unilab e chama-se Faus�no Manuel Rodrigues. 
4 - Análise da definição carga horária semanal CLIC -  Processo 23282.013871/2021-11: Com a palavra,
o presidente explicou que o Ins�tuto recebeu um processo da Coordenação de Pesquisa/PROPPG, que
pede aos  Conselhos dos Ins�tutos, sugestões de definição da carga horária da CLIC  - Comissão Local de
Iniciação Cien�fica, com duas opções, a saber: membro �tular 2 (duas) horas e membro suplente 2
(duas) horas ou membro �tular 3 (três) horas e membro suplente 1 (uma) hora. Após discussão, a pauta
foi posta em votação, obtendo o seguinte resultado: 5 (cinco) votos a favor e 2 (duas) abstenções, para a
opção de atribuir 3 (três) horas para o membro �tular e 1 (uma) hora para o membro suplente.
  5 - Análise da definição carga horária semanal CAPP - Processo  23282.014119/2021-89: O
presidente explicou que o ICSA recebeu outro processo SEI com a mesma demanda do item anterior, mas
no que se refere à Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisa – CAPP. Após discussão, a pauta foi
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posta em votação e foi votado o mesmo critério, atribuir 3 (três) horas para o membro �tular e 1 (uma)
hora para o membro suplente, com o seguinte resultado, 5 (cinco) votos a favor e 2 (duas) abstenções. 
III. COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA. Não houve. IV. COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS: A
conselheira Lisiane Macedo informou que a sede administra�va do ICSA foi transferida para Palmares e
que ao final da mudança, a mesma será publicizada. A profª Samia Maluf indagou a respeito dos
procedimentos e adequações do Campus dos Palmares para atender às questões de mobilidade
(elevadores e/ou rampas, dentre outros), se os mesmos já estão funcionando, dado que a mesma possui
mobilidade reduzida, fato este já comprovado pela perícia da Unilab. O prof. Pedro informou que não
sabe se neste momento os elevadores estão funcionando, mas que já os viu em a�vidade.  V.
ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Não havendo outras manifestações, a presidente encerrou a sessão às
quinze horas e vinte 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 SANDRA MARIA GUIMARAES CALLADO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 28/10/2021, às 18:07, 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 29/10/2021, às 09:47, 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 29/10/2021, às 09:53, 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 PEDRO ROSAS MAGRINI, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 29/10/2021, às 10:19, 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 HUGO MARCO CONSCIÊNCIA SILVESTRE, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 29/10/2021, às 10:28, 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 29/10/2021, às 12:50, 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, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 29/10/2021, às 15:29, 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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