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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

Aos vinte e sete dias de janeiro de dois mil e vinte e dois, às nove horas, por meio da plataforma Google
Meet, mediante prévia convocação, realizou-se a 43ª (quadragésima terceira) 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 Virgínia Cavalcante Coelho, coordenadora
do curso de Administração Pública, presencial; 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 Itelvina Elias Silvestre, representante suplente dos Técnicos  Administra�vos em Educação.
Conselheiros ausentes: Matheus Maciel Farias, representante dos discentes e profª Sâmia Nagib Maluf
Vice-diretora do ICSA (ausência jus�ficada). 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. II. ORDEM DO DIA 1. Planejamento do retorno do semestre presencial abril 2022:
Com a palavra, o presidente informou que o primeiro ponto de pauta é a retomada das aulas em abril e
que já existe uma resolução que estabelece essa retomada. Numa reunião ocorrida dia vinte e um de
janeiro de dois mil e vinte dois, com a Pró-Reitoria de Graduação, surgiu um questão com o fato de que
muitos alunos africanos provavelmente não conseguirão vir em abril para assis�rem as aulas
presenciais, devido a vários mo�vos: preço das passagens, vacinas, dentre outros. A Prograd, junto com
a Reitoria, sugeriu que os discentes entrassem em um regime especial, onde os mesmos poderiam
assis�r as aulas em casa, precisando somente de uma pequena alteração na resolução, para não ter que
fazer um regime híbrido de aulas, pois a nova resolução estabelece a volta as aulas presencias em abril.
O conselheiro Pedro Magrini pediu a palavra e disse que essa discussão no momento era estéril,
primeiro porque está voltando uma terceira onda avassaladora, segundo, que neste caso, não será um
regime especial e sim um regime híbrido com centenas de estudantes onde o professor terá que dar aula
à distância para eles e presencial para outros e terceiro, que os protocolos que a universidade tem com
base em outras universidades e ins�tutos federais, é impossível de ser feito. A palavra foi passada para
o conselheiro Roberto Xavier, que inicia sua fala dizendo que concorda com o conselheiro Pedro Magrini
e ressalta que nunca trabalhou tanto como está trabalhando nessa pandemia. A conselheira Virgínia
Cavalcante ressalta que concorda com os conselheiros Roberto Xavier e Pedro Magrini e diz que é
totalmente contra a retomada das a�vidades presenciais e usa a expressão “estão tentando encaixar o
que não está cabendo”. A palavra volta para o presidente José Weyne, onde disse que quer deixar
algumas questões com base no que foi falado até o momento.  Informa que o protocolo sanitário sofreu
algumas alterações, com relação ao distanciamento espacial era de um metro e meio, agora é um metro.
Com relação à ideia que seriam muito estudantes em regime especial, isso é verdade mas não sabemos
precisar quantos. Na reunião com a Prograd, surgiu a ideia de criarem turmas especificas para os alunos
que vão ficar em regime especial, onde o professor não vai precisar dar aula presencial e a à distância,
porque exis�rá turma específica para esse regime. Com relação ao critério demográfico não entrarão só
os estudantes estrangeiros, mas também os discentes ou docentes que tem diagnos�cado alguma
comorbidade. Na prá�ca, será uma volta gradual em abril. A conselheira Sandra Callado indagou sobre
quem vai ficar em casa. Informou que se voltar ao presencial, aqueles alunos que ficarem em sua turma,
terão que provar o mo�vo e que vai querer ver os documentos, sendo um direito seu como docente. Sem
mais discursão, a pauta foi colocada em votação, com 5 (cinco) votos contra e 4 (quatro) (abstenções),
reprovada com a seguinte ressalva, não voltar em abril, mas com maior detalhamento acerca do
planejamento. 2.Eleição para a Coordenação e vice-coordenação do curso de Administração Pública
presencial: O presidente José Weyne informou que a vice-coordenadora Profª Fá�ma Portela está de
licença pós-doutorado e não vai poder mais assumir a vice-coordenação e que a professora Virgínia
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Cavalcante está com intenção de sair da coordenação. Passou a palavra para coordenadora Virgínia
Cavalcante, que informou que a sua saída é por mo�vos de saúde. O presidente informa então, que
haverá a abertura do edital para coordenação e vice-coordenação do Curso de Administração Pública,
presencial. 3.  Homologação do Resultado Final do Processo para Representante �tular e suplente
do ICSA no CONSEPE Processo nº 23282.015957/2021-70: O Presidente José Weyne informa que os
eleitos da eleição ocorrida através do Edital ICSA Nº 08/ 2021, foram o prof. Miguel Dias  (�tular) e
Virginia Cavalcante (suplente). A pauta com o resultado da eleição foi posta em votação e aprovada por
unanimidade. 4. Eleição para Representante Titular e suplente do CONSUNI: O Presidente José Weyne
informou que vai deixar a pauta em aberto e que vai ser verificada se a professora Virginia pode ou não
con�nuar como suplente. 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 dez horas e quarenta e nove minutos. Para constar, eu, Francisco
Leonardo da Silva, assistente de apoio à gestão, 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 04/02/2022, às 15:27, 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 04/02/2022, às 15:43, 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 ITELVINA ELIAS SILVESTRE, ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO, em 04/02/2022, às 16:44, 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 VIRGINIA CAVALCANTE COELHO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 07/02/2022, às 13:06, 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 ANTONIO ROBERTO XAVIER, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 07/02/2022, às 14:47, 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 SANDRA MARIA GUIMARAES CALLADO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 07/02/2022, às 15:25, 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 08/02/2022, às 10:31, 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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