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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS

Aos quinze dias de dezembro de dois mil e vinte e um, às catorze horas, por meio da plataforma Google
Meet, mediante prévia convocação, realizou-se a 23ª (vigésima terceira) Reunião Extraordinária do
Conselho do Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), sob a presidência da diretora em exercício,
Prof.ª Sâmia Nagib Maluf e com o comparecimento dos conselheiros: Prof.ª Virgínia Cavalcante Coelho,
coordenadora do curso de Administração Pública, presencial; Prof. Antônio Roberto Xavier e Profª Maria
do Rosário de Fá�ma Portel Cysne, representantes dos docentes do ICSA e Lisiane Mar�ns de Macedo,
representante dos Técnicos  Administra�vos em Educação. Jus�ficaram ausência: Prof. Pedro Rosas
Magrini, coordenador do curso de Serviço Social; Prof.ª Sandra Maria Guimarães Callado, coordenadora
do curso de Administração Pública EaD. Conselheiro ausente: Matheus Maciel Farias, representante dos
discentes. 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. Proposta para apresentação de ar�gos cien�ficos CAPP e PIBIC, processo SEI
23282.016402/2021-45: Com a palavra, a presidente informou que chegou para o ICSA, um o�cio da
Coordenação de Pesquisa/PROPPG, pedindo manifestação do Conselho do ICSA, sobre a proposta para
apresentação de ar�gos cien�ficos CAPP e PIBIC. A proposta consis�ria em apresentar a comprovação de
submissão de um ar�go ao final do primeiro ano e apresentar a aprovação de um ar�go ao final do
segundo ano. Para projetos de fluxo con�nuo com três anos de duração, a proposta seria o docente
apresentar a comprovação de submissão de um ar�go ao final do primeiro ano, a comprovação de
aprovação de um ar�go ao final do segundo ano e apresentar a comprovação de aprovação de mais um
ar�go ao final do terceiro ano. Após discussão, chegou-se à um consenso sobre a resposta que o
Conselho deveria enviar para a CPQ: Em razão dos projetos de fluxo con�nuo não usufruírem de nenhum
financiamento (bolsas, recursos) e/ou apoio logís�co e técnico, votamos para que os resultados desses
projetos sejam a produção de relatórios parciais e finais e publicação de trabalhos (resumos) nas
respec�vas Semanas Universitárias, de vigência dos projetos. Sem mais discussão, a proposta de
resposta para a CPQ foi posta em votação e aprovada por unanimidade.  III. COMUNICAÇÕES DA
PRESIDÊNCIA. Não houve. IV. COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS:  Não houve. V. ENCERRAMENTO
DA SESSÃO. Não havendo outras manifestações, o presidente encerrou a sessão às catorze horas e
cinquenta 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 LISIANE MARTINS DE MACEDO, ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO, em 30/12/2021, às 10:16, 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 31/12/2021, às 08:41, 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 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA PORTELA CYSNE,
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 08/01/2022, às 10:20, 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 11/01/2022, às 14:35, 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.

Documento assinado eletronicamente por VIRGINIA CAVALCANTE COELHO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 19/01/2022, às 09:14, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0387963
e o código CRC F9F67FE2.
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