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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE HUMANIDADES E LETRAS,
CAMPUS DOS MALÊS.

Ata da 23ª Reunião Ordinária do Conselho do Instituto de Humanidades e Letras, Campus dos Malês.

 

No dia 30 de junho de dois mil e vinte e um (30/06/2021), às dez horas e vinte minutos, através de
videochamada com uso da plataforma do Google Meet, realizou-se a 23ª Sessão Ordinária do Conselho
do Ins�tuto de Humanidades e Letras, Campus dos Malês. A reunião foi presidida pelo Diretor do IHL –
 Campus dos Malês, Prof. Dr. Pedro Acosta Leyva, e secretariada pelo Técnico em Administração,
Alexandre Dias Rosa, contando com a presença dos (as) seguintes Conselheiros(as): Prof.ª Drª Caterina
Alessandra Rea (Coordenadora do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades), Prof.ª
Drª. Wânia Miranda Araújo da Silva (Coordenadora do Curso de Licenciatura em Letras), Prof.ª Drª Carla
Verônica Albuquerque Almeida. (Coordenadora do Curso de Licenciatura em Pedagogia), Prof.ª
Drª Andreia Cardoso Silveira (Vice-Coordenadora do Curso de Licenciatura em Pedagogia), Prof. Dr.
Alexandre Cohn da Silveira (Representante Docente), Prof.ª Drª. Juliana Dourado Bueno (Coordenadora
do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais), Prof.ª Drª. Tacilla da Costa e Sá Siqueira
Santos (Representante Docente), Prof.ª Drª. Clarisse Goulart Paradis (Representante Docente), Prof.
Dr. Daniel de Lucca Reis Costa (Coordenador do Curso de Bacharelado em Relações Internacionais), Prof.
Dr. Paulo Alves Junior (Coordenador do Curso de Licenciatura em História), Prof. Dr. Igor de
Oliveira (Representante Docente), Prof. Dr. Marcos Carvalho Lopes (Vice-Diretor do IHL-Malês), Macaulay
Pereira Bandeira (Representante Discente) e da Prof.ª Drª. Geranilde Costa e Silva (Pró-Reitora de
Graduação). O Prof. Pedro Leyva, após estabelecer a instalação do Conselho, deu prosseguimento a
reunião propondo a votação dos pontos de pautas sugeridos pelos conselheiros. Após aprovação por
unanimidade do conselho, os pontos de pautas discu�dos foram: 1 – Situação das turmas sem
docentes; – O Diretor do IHL-Malês, Pedro Leyva, convidou a Coordenadora do Curso de Humanidades,
Caterina Rea, para pontuar acerca da situação. Caterina Rea informou que haviam turmas de Leitura e
Produção de Textos, Sociedades, Diferenças e Direitos Humanos nos Espaços Lusófonos, Metodologia
Interdisciplinar em Humanidades II e Introdução às Relações Internacionais sem docentes. Ao todo eram
07 (sete) disciplinas sem docentes, sendo que algumas turmas eram de primeiro semestre. Após Caterina
Rea, a Coordenadora do Curso de Letras, Wânia da Silva, frisou que o Colegiado de Letras realizou 2 (dois)
concursos para professor subs�tuto, mas que apenas 1 docente havia sido contratado. Um segundo
contratado, que ficaria responsável pelas disciplinas de Leitura e Produção de Texto I e II, chegou a ser
convocada e seguir os trâmites para contratação, porém não assumiu, porque �nha um contrato anterior
com menos de 24 meses como impedi�vo. Ainda segundo Wânia da Silva, o segundo colocado foi
convocado, mas as turmas seguem sem docentes enquanto o processo de contratação tramita. A
Coordenadora do Curso de Letras ainda informou que além das turmas de Leitura e Produção de Textos,
há uma turma de Literatura sem docente. O professor Daniel Costa transmi�u a avaliação do colegiado de
Relações Internacionais que iden�ficou três pontos crí�cos no processo do concurso: 1. Edital de
professor subs�tuto impreciso 2. Filtragem inadequada dos candidatos (pela documentação) feita pela
secretaria dos Malês (10 candidatos inscritos estavam sem a documentação adequada) 3. Len�dão no
processo de andamento das instâncias pós-banca. Daniel Costa citou o exemplo do primeiro colocado no
processo sele�vo, que apresentou um diploma internacional e frisou que a secretaria do ins�tuto
precisaria ter um filtro maior. Daniel Costa informou que a ausência do professor subs�tuto de Relações
Internacionais deixou 4 (quatro) disciplinas do BHU sem docentes. Após a explanação dos coordenadores,
o Diretor do IHL-Malês ponderou que os editais foram feitos pela SGP, sendo modificados alguns poucos
pontos permi�dos. Pedro Leyva sugeriu a criação de uma comissão para analisar os editais e verificar
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erros ou brechas dos processos sele�vos. Pedro Leyva argumentou que a tramitação para contratação do
docente de Leitura e Produção de Texto foi demorado e que não havia mo�vo para aguardar a
contratação, uma vez que havia impedimento da docente anterior em assumir. A professora Wânia da
Silva informou que o rodízio realizado entre os docentes, para cobrir a disciplina de Leitura e Produção de
Texto I, havia sido suspenso com a possível contratação da docente. Mas com a não concre�zação, o
rodízio deveria retornar. As turmas de Leitura e Produção de Textos II e Literatura seguem sem docentes.
Pedro Leyva sugeriu que fossem feitos rodízios de aulas para algumas disciplinas sem docentes, mas
Daniel Reis pontuou que os docentes estão sobrecarregados e o cole�vo não via com bons olhos a
estratégia de rodízios; mas iria consultar os colegas acerca do assunto. O diretor do IHL-Malês ponderou
que os discentes precisam de um acompanhamento e se propôs a par�cipar do rodízio de aulas da
disciplina Sociedade, Diferenças e Direitos Humanos nos Espaços Lusófonos. Após a fala de Leyva, Wânia
da Silva demonstrou preocupação com a situação em torno dos docentes subs�tutos e argumentou que a
análise da documentação demorou muito e que não tem posicionamento ou prazos definidos pelas
instâncias superiores. Wânia da Silva alegou que não poderia sobrecarregar ainda mais o colegiado. Pedro
Leyva defendeu a necessidade que sejam dados prazos para contratação dos docentes subs�tutos e
convidou a Pró-Reitora de Graduação, Geranilde Costa e Silva, para informar acerca do que poderia ser
feito nesse sen�do. Geranilde Silva informou que não �nha como estabelecer uma data ou cronograma
de contratação dos docentes. Mas que iria entrar em contato com a Superintendência de Gestão de
Pessoas para que fosse criado um cronograma es�pulando as datas. Pedro Leyva solicitou um
acompanhamento especial por parte da PROGRAD. A professora Tacilla Santos frisou a necessidade de
um cronograma até para fazer um planejamento com rodízio. A professora Juliana Bueno informou que
foi feito um cronograma de aulas, um planejamento de concursos e em meados de junho ainda estavam
sem docentes. Juliana Bueno argumentou que o processo ficou um mês parado na CACES e propôs que
junto à SGP fosse dado explicações do mo�vo. Juliana Bueno sugeriu que a SGP e a Direção do Ins�tuto
pensem cole�vamente como resolver a situação e propôs que seja enviado, via SEI, pela Direção do IHL,
um pedido de prorrogação dos contratos dos subs�tutos. O Diretor do IHL-Malês informou que a consulta
já havia sido realizada junto à SGP. Daniel Costa alertou para o fato do docente subs�tuto assumir o
contrato a dois ou três meses e sem uma possível renovação. Pedro Leyva mencionou acerca da disciplina
de Libras e Geranilde Silva informou que até o final do ano haverá concurso para a área. A Pró-Reitora
informou ainda acerca de um convênio com a rede municipal no Ceará e que para o semestre 2021.1
haveria turmas para a Bahia. Após a fala de Leyva, Daniel Costa esclareceu que o Colegiado de Relações
Internacionais é responsável por 04 (quatro) disciplinas ofertadas e que estão sem docentes, o
coordenador se comprometeu em verificar novamente com o colegiado a disponibilidade dos docentes
para o rodízio. Pedro Leyva se ofereceu para dar aula para as turmas de Sociedade, Diferenças e Direitos
Humanos nos Espaços Lusófonos. 2 – Situação dxs estudantes estrageirxs – Pedro Leyva convidou a Pró-
Reitora de Graduação para discorrer sobre o assunto. Geranilde Silva afimou que o processo estava
ocorrendo normalmente e que as ações foram organizadas com as embaixadas dos países. Segundo a
Pró-Reitora, alguns discentes �veram erros nos cadastros e não estavam recebendo comunicados.
Entretanto, a DRCA já estava ciente e estavam trabalhando na resolução. Geranilde Silva destacou que
alguns poucos alunos �nham dificuldades em relação ao acesso do SIGAA e citou a atribuição do PULSAR
em contribuir para que os ingressantes tenham uma melhor adaptação. A professora Caterina Rea
manifestou preocupação com a segurança jurídica dos docentes em regime remoto no Brasil por estar
propiciando encontros entre estudantes em outros países e a própria segurança sanitária dos discentes
que teriam que ir às embaixadas. Nesse aspecto, Geranilde Silva explicou que a PROINTER foi às
embaixadas e recebeu toda documentação rela�va ao assunto e que a DRCA cuidou dos trâmites. A Pró-
Reitora se comprometeu a enviar um o�cio buscando informação de como está sendo o
acompanhamento/atendimento nas embaixadas e enviar um relatório do atendimento dos alunos.
Geranilde disse ainda que há uma comunicação com as embaixadas e informou do envio às respostas
solicitadas pelos alunos, tanto por parte da PROGRAD quanto da PROINTER. Após a fala de Geranilde, o
professor Daniel Costa ques�onou se haveria entrada de estrangeiros em 2021.1 e se seria unificada com
os demais estudantes, tendo como resposta que a previsão era a entrada unificada. O coordenador
sugeriu ainda que a PROGRAD enviasse as orientações e informações feitas na reunião, por escrito, em e-
mail, para os coordenadores e tutores do PULSAR.  Como encaminhamento, Pedro Leyva propôs uma
nova reunião em 15 dias. Após a explanação e nada mais havendo a tratar, Pedro Leyva encerrou a sessão
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às doze horas e catorze minutos, e eu, Alexandre Dias Rosa, Técnico em Administração, lavrei e subscrevi
a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos demais presentes.

 

 

                                                                    São Francisco do Conde, 30 de junho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE DIAS ROSA, ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO, em 16/07/2021, às 12:10, 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 JULIANA DOURADO BUENO, COORDENADORA DE
CURSO, em 16/07/2021, às 14:57, 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 WANIA MIRANDA ARAUJO DA SILVA, COORDENADORA
DE CURSO, em 16/07/2021, às 15:01, 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 PAULO ALVES JUNIOR, COORDENADORA DE CURSO, em
16/07/2021, às 15:11, 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 CLARISSE GOULART PARADIS, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 16/07/2021, às 15:47, 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 GERANILDE COSTA E SILVA, PRÓ-REITOR(A) DE
GRADUAÇÃO, em 16/07/2021, às 16:22, 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 ALEXANDRE COHN DA SILVEIRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 19/07/2021, às 09:34, 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 DANIEL DE LUCCA REIS COSTA, COORDENADORA DE
CURSO, em 19/07/2021, às 09:52, 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 IGOR FONSECA DE OLIVEIRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 20/07/2021, às 07:06, 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 TACILLA DA COSTA E SÁ SIQUEIRA SANTOS, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 21/07/2021, às 15:11, 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 CARLA VERONICA ALBUQUERQUE
ALMEIDA, COORDENADORA DE CURSO, em 09/08/2021, às 11:26, 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 MARCOS CARVALHO LOPES, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 09/08/2021, às 12:06, 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 ACOSTA LEYVA, DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em
16/08/2021, às 09:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
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do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CATERINA ALESSANDRA REA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 11/02/2022, às 09:48, 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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