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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

Ata da 28ª Reunião Ordinária do Conselho do Instituto de Humanidades e Letras, Campus dos Malês.

 

No dia 22 de dezembro de dois mil e vinte e um (22/12/2021), às dez horas e quatorze minutos, através
de videochamada com uso da plataforma do Google Meet, realizou-se a 28ª 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. Dr. Ramon Souza
Capelle de Andrade (Vice-Coordenador 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 Andreia Cardoso Silveira (Vice-Coordenadora do Curso de Licenciatura em Pedagogia), Prof. Dr.
Alexandre Cohn da Silveira (Coordenador do Núcleo de Línguas e Linguagens dos Malês), Prof.ª
Drª. Juliana Dourado Bueno (Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais), Prof.ª
Drª. Eliane Gonçalves da Costa (Coordenadora do Mestrado em Estudos de Linguagens: Contextos
Lusófonos Brasil-África), Prof.ª Drª. Tacilla da Costa e Sá Siqueira Santos (Representante Docente), Prof.
Dr. Daniel de Lucca Reis Costa (Coordenador do Curso de Bacharelado em Relações Internacionais), Prof.ª
Dr.ª Mariana Preta Oliveira de Lyra (Vice-Coordenadora do Curso de Bacharelado em Relações
Internacionais), Prof. Dr. Paulo Alves Junior (Coordenador do Curso de Licenciatura em História), Prof.
Dr. Nuno Fernando de Pinho e Silva de Almeida Falcão (Vice-Coordenador do Curso de Licenciatura em
História) Prof. Dr. Igor de Oliveira (Representante Docente), Prof. Dr. Marcos Carvalho Lopes (Vice-Diretor
do IHL-Malês), Prof. Dr. Carlos Maroto Guerola (Representante docente), Prof.ª Drª. Carla Craice da
Silva (Representante docente), Prof.ª Drª. Sabrina Garcia Rodrigues Balsalobre (Representante docente),
Prof.ª Drª. Ana Rita de Cássia Santos Barbosa (Representante docente), Sueide Menezes da
Silva (Representante Discente). O Prof. Pedro Leyva iniciou 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 – Análise dos afastamentos para estágio pós-doutoral: a) Afastamento para pós-
doutorado da docente Maria Cláudia Cardoso Ferreira. – O Vice-Coordenador do Curso de História,
Nuno Falcão, informou que a docente solicitou o afastamento para estágio pós-doutoral na Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro, sendo a solicitação avaliada por uma comissão, tendo parecer favorável e
aprovada em reunião do Colegiado do Curso. Nuno Falcão pontuou que a docente Idalina Freitas irá
subs�tuir Maria Cláudia Cardoso durante o período do pós-doutorado, que será entre março de 2022 e
fevereiro de 2023. Posto em votação, o Conselho do IHL-Malês aprovou por unanimidade o afastamento
para pós-doutorado da docente Maria Cláudia Cardoso Ferreira. b) Afastamento para pós-doutorado do
docente Alexandre António Timbane – A Coordenadora do Curso de Letras, Wânia da Silva, mencionou
que o docente Alexandre Timbane estava na escala de planejamento de afastamento do colegiado, sendo
o pós-doutorado a realizar-se em Paris. As disciplinas de Sociolinguís�ca e Leitura e Produção de Textos,
responsabilidade de Alexandre Timbane, serão atribuídas aos docentes Eduardo Ferreira e Carlos Maroto
Guerola. O Colegiado do Curso de Letras analisou o projeto e a carta de aceite e aprovou por
unanimidade o mérito da proposta em reunião ordinária realizada dia 02 de dezembro de 2021. Daniel
Costa pontuou a tradição de respeitar e legi�mar as decisões dos colegiados e repudiou qualquer forma
de censura a essas instâncias. Posto em votação, o Conselho do IHL-Malês aprovou por unanimidade o
afastamento para pós-doutorado do docente Alexandre António Timbane. 2 - Desenvolvimento do IHLM:
Novos cursos para 2022-2026 (Processo 23282017094/2021-75). – O Diretor do IHL-Malês, Pedro Leyva,
ponderou que as primeiras reuniões do ano de 2021 trataram de assuntos correlatos e referentes ao
planejamento do ins�tuto em relação a novos cursos de graduação e mestrados, acerca da precarização
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da estrutura do campus e onde seriam alocados tais cursos. Pedro Leyva pontuou que duas novas
propostas de mestrados foram apresentadas e estavam sendo desenvolvidos, um na área de História e
outro na área de Pedagogia. Além disso, o Diretor do IHL-Malês frisou que uma proposta de mestrado
profissional foi apresentada está sendo desenvolvida e analisada pela PROPPG. Pedro Leyva pontuou que
em termos de recursos humanos há espaço para 8 cursos de pós-graduação. O Diretor do IHL-Malês
convidou os docentes a proporem cursos de graduação e pós-graduação para a o período compreendido
entre 2022 e 2026, com base na formulação do PDI da ins�tuição. A docente Juliana Bueno indagou qual
seria a discussão e qual a data para o retorno das proposições. Carla Craice ponderou a necessidade de se
propor a criação de novos cursos de graduação e que o campus sequer estava contemplada no PDI
anterior da UNILAB. A docente indagou se a direção do ins�tuto já �nha pensado em alguma proposta.
Pedro Leyva deu como exemplo o curso de Letras que em sua proposta inicial previa um curso de
Português para estrangeiro. Fez menção aos cursos de medicina, enfermagem, engenharia naval e em
mais cursos da área do ins�tuto. O professor Carlos Guerola frisou que o planejamento deveria ser
pautado em questões mais obje�vas, ainda que o o�mismo e a esperança sejam necessários no
momento. A professora Eliane da Costa indagou qual seria a demanda efe�va do território ao redor do
campus, quem seria responsável por fazer esse levantamento com base na demanda social, de modo que
as propostas sejam realizadas em torno desse estudo. Pedro Leyva ponderou que Alexandre Cunha, há 3
(três) anos, enquanto Reitor, chegou a realizar um estudo em torno da demanda social rela�va a
implantação do curso de medicina no município. Citou o estudo realizado em que a UNILAB e UFBA
podiam se apoiar com docentes e recursos para tocarem novos cursos. Pedro Leyva destacou que essa
era uma conversa inicial e que em janeiro seriam retomadas as discussões, que o PDI deve ser discu�do
com a direção do campus. A professora Tacilla Santos manifestou preocupação com o prazo, por estar
compreendido em um período de férias docentes e recesso de final de ano e solicitou que fosse
registrado em ata a insa�sfação com um prazo tão exíguo no atual período em que muitos docentes estão
em férias. 3 – Análise da modalidade de retorno às aulas em abril de 2022. – Pedro Leyva mencionou
acerca de uma reunião com as Coordenações de Cursos, Pró-Reitorias e Direções de Ins�tuto para discu�r
a situação. Leyva destacou que solicitou que as coordenações fizessem reuniões em seus colegiados e
trouxessem alguns elementos de análise para produzir um relatório que seria repassado à direção do
campus e ao CONSUNI. Sendo que este úl�mo decidiria com base no que foi determinado no conselho. O
Diretor do IHL-Malês fez um apanhado em relação as possibilidades: a) Trabalho Remoto – Pedro Leyva
pontuou que até dia 30 de abril de 2022, os estudantes teriam acesso ao chip com internet, a par�r daí,
os chips seriam desa�vados. Se os alunos permanecem em regime remoto, um con�ngente deles
receberiam o auxílio emergencial, mas outros não receberiam mais, além da naturalização do ensino à
distância. B) Retorno ao presencial – Demanda uma observação rigorosa do protocolo de biossegurança.
Pedro Leyva frisou que o campus não tem espaço para funcionar todos os dias e o rodízio seria necessário
entre os cursos. A maior sala do ins�tuto tem espaço apenas para 18 pessoas e o auditório tem
capacidade para 23 pessoas. Pedro Leyva mencionou que o Cejal possui 10 salas e o Ins�tuto possui 6
salas disponíveis e fez referência à questão da segurança em relação ao CEJAL e a questão da garan�a do
transporte para os estudantes chegarem aos espaços. c) Formato Híbrido -  Pedro Leyva destacou a
necessidade das aulas remotas, nesta modalidade, serem assíncronas, uma vez que os estudantes não
teriam mais chips disponíveis. O Diretor do IHL-Malês convidou às coordenações a dar um relato acerca
do posicionamento dos colegiados em relação ao assunto. A Coordenadora do Curso de Ciências Sociais,
Juliana Bueno, informou que foi enviado, pelas coordenações de cursos, um o�cio para a PROGRAD e
para a Reitoria cobrando um posicionamento acerca do espaço �sico do campus. O Colegiado de Ciências
Sociais após debater o tema referente a modalidade de retorno, decidiu que a melhor forma seria o
ensino híbrido. Juliana Bueno fez algumas ponderações: A administração costuma repassar às
coordenações de cursos decisões que não seriam da sua alçada, como as decisões acerca de espaços
�sicos, estrutura de prédios, esquema de rodízios. Informou do levantamento realizado pelos
representantes discentes do colegiado de Ciências Sociais junto aos estudantes, onde cinquenta alunos
responderam, ques�onando se a internet do campus suportaria caso fosse u�lizado o ensino híbrido.
Juliana Bueno argumentou que o ensino híbrido já vinha sendo realizado antes da pandemia, no esquema
de rodízios que havia sido implantado e manifestou a necessidade de mobilizar os estudantes para o
retorno às aulas. O colegiado entende que no formato híbrido, a prorrogação dos chips de dados são
primordiais e que a volta ao Cejal e Ins�tuto só deve ser feito se asseguradas as condições de
biossegurança. Outra questão levantada pelo colegiado foi acerca do transporte, como ficaria a questão
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do uso dos estudantes nos deslocamentos, uma vez que os ônibus propiciavam as aglomerações. A
docente Carla Craice ques�onou como a questão do transporte e deslocamento entre os municípios vem
sendo discu�da e sugeriu a u�lização do espaço da quadra para que os estudantes possam u�lizar a
internet do campus. Representando o Colegiado de Relações Internacionais, a docente Mariana Lyra
informou que não conseguiu convocar uma reunião extraordinária por conta das férias de muitos dos
docentes. Diante da situação, a consulta foi realizada por e-mail. A docente destacou o quão desafiador é
se posicionar sobre o assunto em pleno final de ano, quando docentes e discentes estão em período de
recesso. Por conta de problemas com a conexão da docente, o professor Daniel Costa ponderou que os
estudantes se manifestaram com grande desânimo em relação ausência do chip de dados e que os
estudantes foram informados em África que não viriam ao Brasil, no caso dos estudantes dos Malês, sem
que a informação passasse pelas coordenações. Após o retorno da internet, Mariana Lyra pontuou que
metade dos docentes que se manifestaram fizeram ques�onamentos importantes, como a percepção de
que esse �po de decisão nem deveria ser discu�do pelos colegiados, que decisão deveria ser técnica e
par�r da gestão superior. Há uma percepção no Colegiado de Relações Internacionais de que as instâncias
competentes estão se eximindo de suas responsabilidades e terceirizando uma decisão, jogando os
custos do que acontecer nos colegiados. Essa metade do colegiado não apresentou decisão sobre o
formato a ser seguido. A outra metade do colegiado consultada, mesmo concordando com os
apontamentos dos colegas anteriores, decidiram pela manutenção do regime remoto. Uma vez que não
há posicionamento das instâncias competentes, não é adequado colocar em risco a vida de docentes e
discentes e deliberaram pela manutenção do regime remoto. Tacilla Santos disse que foram todos pegos
de surpresa pelo fato do plano de biossegurança da UNILAB ser divulgado apenas levando em
consideração o retorno na sede. Tacilla Santos ponderou o sen�mento do colegiado de que são
repassadas aos docentes decisões que não os cabem. Há um sen�mento da necessidade de retorno,
porém os docentes têm trabalhado em condições que sequer são dignas. Ponderou a necessidade de
consulta aos discentes para tomada de uma decisão. Após o relato de Tacilla Santos, a Coordenadora do
Curso de Letras, Wânia da Silva, citou a consulta realizada junto a PROGRAD e a Reitoria sobre a
possibilidade de retorno presencial. Wânia da Silva informou que o Colegiado de Letras entende a
necessidade de um relatório mais obje�vo sobre as condições materiais para o retorno, qual a
quan�dade de salas disponíveis, se haverá a u�lização do Ins�tuto e do Cejal, caso posi�vo, qual o mapa
de biossegurança do local e abordou a questão das condições do transporte para os alunos. A
coordenadora indagou ainda se os estudantes estrangeiros que ainda se encontram em seus países
viriam ao país em tempo hábil. Se haverá controle de acesso para os que estão vacinados e como seria de
fato o modelo híbrido adotado. Considerada essas questões, o colegiado entendeu que o formato híbrido
sendo o mais adequado e demanda que as informações solicitadas sejam repassadas à comunidade
acadêmica. Wânia da Silva informou da distribuição de um formulário aos estudantes com perguntas
rela�vas ao retorno presencial. Oitenta estudantes responderam ao levantamento, sendo que 56,3%
responderam não terem como retornar ao modelo presencial por conta do transporte. 85% dos discentes
informaram que estão vacinados com as duas doses. O professor Carlos Guerola pontuou que a polí�ca
de disponibilização dos chips será descon�nuada.  A docente Eliane da Costa fez menção a instrução
norma�va 90, que diz que todos os funcionários públicos devem retornar ao trabalho. A organização do
trabalho deve ser realizada por setor específico e não ficar a cargo dos docentes. O trabalho deve ser
organizado de modo a garan�r as condições de biossegurança. Após a fala dos representantes do curso
de Letras, o Vice-Coordenador do Bacharelado em Humanidades, Ramon Capelle, informou ter enviado
convite para uma reunião extraordinária ao colegiado. Mas por conta do período de férias, não houve
quórum na reunião. Os docentes que compareceram à reunião se manifestaram em favor do retorno à
modalidade híbrida, ainda que não estejam claras como seriam esse formato. Ramon Capelle disse não
ter um posicionamento oficial do colegiado do curso e mencionou que a representação discente que
esteve na reunião afirmou que a maioria dos estudantes preferem o ensino remoto. O Coordenador do
Curso de História, Paulo Alves Junior, destacou que em reunião extraordinária foram discu�dos os três
pontos informados pela direção do ins�tuto e citou a consulta realizada com 28 (vinte e oito) alunos que
em sua totalidade, opinaram por con�nuar em ensino remoto. A representante dos discentes jus�ficou o
posicionamento dos estudantes destacando a questão do transporte intercampi e entre os municípios e a
questão da má situação dos prédios. Paulo Alves frisou que não levou o Cejal como opção de local de aula
durante a reunião do Colegiado de História, mencionou a oposição dos estudantes em retornar ao local e
que após as considerações dos docentes, o Colegiado de História achou sensato seguir a orientação dos



21/02/2022 09:36 SEI - Processo

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=284444&infr… 4/7

estudantes e optou pela manutenção do ensino remoto. A Vice-Coordenadora do Curso de Pedagogia
informou que o colegiado considerou grave toda a situação que está sendo colocada, entende a
importância do ensino híbrido, considerando a qualidade do ensino e o projeto da ins�tuição, mas
acredita não ser possível deliberar nada, por conta disso, o Colegiado de Pedagogia decidiu por não votar.
Andreia Cardoso ponderou a necessidade de informações concretas para que tomem alguma decisão,
que o espaço do Cejal não foi levado em consideração como alterna�va de local para aulas e destacou o
ques�onamento dos estudantes em relação ao espaços e o número de pessoas por sala em turmas
grandes, a questão relacionada aos banheiros, segurança, transporte entre os municípios e o intercampi,
com ônibus lotados e sucateados, a questão da internet no campus. Por fim, Andreia Cardoso solicitou
ouvir os estudantes em uma assembleia. A professora Ana Rita Barbosa pontuou que o colegiado
unanimemente decidiu que não é responsabilidade das coordenações de curso decidirem em relação ao
�po de retorno às aulas. Frisou a dificuldade em relação a suspensão dos chips de dados e que isso pode
significar a exclusão de uma boa parte dos estudantes. Ana Rita Barbosa disse que o colegiado solicita as
mínimas condições para que o estudante possa retornar. Após a fala da docente, Sueide da Silva,
representante discente, informou que a posição dos alunos em relação ao formato de ensino, era pela
manutenção do ensino remoto. Ques�onou sobre o chip ser desa�vado a par�r de abril e a questão do
auxílio aos estudantes. O professor Nuno Falcão ponderou que as universidades têm sido especialmente
perigosas, mesmo entre pessoas vacinadas. Carlos Guerola ponderou que o problema de transporte
público aglomerado é uma realidade de todo trabalhador brasileiro e lembrou que a instrução norma�va
de nº 90 obriga a volta dos servidores e empregados públicos ao trabalho presencial. Desse modo, o
ensino remoto não é uma alterna�va e a votação nessa modalidade não é válida. Carlos Guerola
argumentou que a discussão deve ser em torno da organização do trabalho, das medidas em relação aos
casos suspeitos e confirmados de coronavírus, orientações gerais, medidas de cuidado e proteção
individual e de quais seriam as orientações da UNILAB para essa situação. Após a fala dos conselheiros,
Pedro Leyva convidou a Diretora do Campus dos Malês, Mirian Reis, para responder aos ques�onamentos
das coordenações e fazer um apanhado sobre a questão da alimentação dos estudantes que estarão no
campus, se haverá condições para uma alimentação segura, a situação do transporte intercampi com
segurança, qual seria a quan�dade de salas disponíveis e se a internet do campus suportaria o acesso de
vários usuários ao mesmo tempo. A Diretora do Campus dos Malês ressaltou que a instrução norma�va
de nº 90 não era um fato novo, que havia sido publicada no Diário Oficial da União em 01 de outubro de
2021 e mencionou que não há nessa instrução nada que respalde a permanência do formato remoto de
a�vidades, exceto nos casos mencionados nos incisos I e II do ar�go 4º, que são casos relacionados a
situação de saúde dos trabalhadores ou de seus familiares, o que inviabiliza a execução do Inciso IX, art.
4º da Resolução de Campus fora de sede, já que a autonomia de decidir pela suspensão de a�vidades
atribuída à direção do Campus não se sobrepõe ao Regimento geral da UNILAB, nem à Legislação
vigente". Mirian Reis pontuou que em termos ins�tucionais, cabe à direção do campus apresentar o
planejamento administra�vo para o funcionamento da unidade e este planejamento é realizado
anualmente, com as demandas cadastradas no Plano Anual de Contratações, cadastradas no SIMEC para
planejamento e repasses de recurso. Ao contrário do que se tem dito, que o campus tem autonomia
administra�va por ser unidade gestora, esse fato não dá a mínima autonomia sobre a des�nação de
recursos, já que o MEC faz o repasse para a administração central e esta repassa para as unidades,
mediante planejamento apresentado. O fato de ser unidade gestora permite que o campus receba
recursos de emendas parlamentares individuais e de bancada dentro do Estado, mas a responsabilidade
por captação de recursos junto ao Governo Federal con�nua sendo da Reitoria. Mirian informou acerca
do contrato de manutenção predial como um avanço para o ano de 2021 e que o campus recebeu um
pouco mais de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) des�nados para a manutenção do
campus, mas não houve repasse de valores para inves�mento, o que inviabilizou medidas de ampliação
de espaço, medidas de contenção de danos na obra ou de projeção de retomada da obra. Para o próximo
ano, Mirian Reis destacou a promessa da Reitoria em des�nar R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)
para o campus, dinheiro oriundo de des�nação do MEC. A diretora do campus dos Malês ponderou que a
decisão sobre o uso desse recurso ainda não estava tomada, mas que foi apresentado um planejamento
considerando como ações prioritárias a construção de um restaurante universitário, visando garan�r
saúde e segurança nutricional para os estudantes, e, com o saldo, execução de medidas de contenção de
danos na obra. Informou ainda que, como os repasses de recursos só acontecem nos primeiros meses do
ano, há a expecta�va de que, até lá, as eleições para representações do ConMalês estejam concluídas e
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que a decisão seja tomada a par�r deste conselho. A diretora do campus explicou ter enviado às
coordenações de cursos, o plano de biossegurança e que procurou atender as exigências do protocolo de
biossegurança ins�tucional. Destacou que o plano foi elaborado com a par�cipação do campus e
informou sobre a reforma hidrossanitária e elétrica, a subs�tuição dos condicionadores de ar e que a
reforma da rede lógica foi concluída, tendo sinal de wi-fi em todos os ambientes do campus. Em relação
ao intercampi, Mirian Reis ponderou que a frota atual é reduzida e defasada, mas que nenhum órgão
ligado ao governo federal pode fazer aquisição de veículos, por determinação legal. Para tentar resolver o
problema da lotação será aumentada o número de viagens realizadas, visando diminuir a quan�dade de
pessoas a cada deslocamento. Com relação ao uso do Cejal e ins�tuto como espaços para aula, a diretora
do campus explicou não haver conflito de informações, pois o Cejal sempre foi um espaço disponível para
uso. A não ocupação do espaço foi uma decisão polí�ca, estariam disponíveis para uso as 10 salas do
campus e o auditório, as 10 salas do Cejal e o auditório e as 7 salas do ins�tuto. Quanto ao uso ou não,
não caberia a direção do campus decidir, cabendo-lhe administra�vamente informar o que há disponível.
Mirian informou que as escolas estavam sendo reformadas e que do ponto de vista da instrução
norma�va nº 90, não há nenhuma prerroga�va que permita dizer não voltar às a�vidades presenciais por
conta da infraestrutura inadequada. A volta ao trabalho deve ser organizada com base nos critérios de
biossegurança, indicando a quan�dade de pessoas por espaço. Ainda segundo Mirian Reis, é preciso ter
clareza das atribuições das instâncias superiores, como a organização e o regramento das a�vidades
le�vas e administra�vas, e que não é possível deliberar a decisão de volta ou não volta das a�vidades em
assembleia, pois não há prerroga�va legal para tomar essa decisão pois, dadas as determinações legais
em vigor, a decisão já foi tomada pelo governo federal, de modo que não há como fazer deliberação desta
natureza em assembleia. Explicou que o Campus dos Malês não tem condições de retornar
presencialmente em sua integralidade, mas que não há outras alterna�vas a não ser pensar em
estratégias para responder à instrução norma�va. Após o relato de Mirian Reis, Pedro Leyva fez as
considerações referentes aos pontos discu�dos pela diretora do campus e explicou que a questão do
transporte no município era de ordem polí�ca e que ultrapassa as atribuições da gestão do campus e da
gestão do ins�tuto. Nesse aspecto, Mirian Reis disse ter �do diálogos com as gestões municipais e que
lhe foi solicitada qual seria a demanda para que uma estrutura fosse organizada. Pedro Leyva frisou que a
internet do campus ainda apresenta problemas e indagou de quem é a responsabilidade pela segurança
das pessoas no Cejal, se era da PROPLAN, da Reitoria, quem iria se responsabilizar pela segurança das
pessoas naquele espaço. O Diretor do IHL-Malês solicitou que Mirian Reis informasse acerca da questão
da alimentação dos estudantes, a questão da sala de aula com biossegurança e segurança �sica. A Vice-
Coordenadora do curso de Pedagogia informou ter recebido um e-mail solicitando que fosse escolhida a
modalidade de retorno entre 3 (três) opções apontadas, apesar do colegiado ter optado por não escolher
nenhuma delas. Mencionou ainda, a fala do Reitor em reunião em que ele teria afirmado que não haveria
como voltar as aulas nos Malês de forma presencial. O professor Paulo Alves ra�ficou a fala da colega e
pontuou que os alunos em África não viriam ao Brasil por conta disso. Paulo Alves Junior solicitou uma
decisão administra�va que fosse contra o uso do Cejal, por entender que a situação era anterior a
pandemia e que a comunidade acadêmica refuta o retorno ao espaço. Mirian Reis disse haver condições,
como já feito em outras ocasiões, da entrega de refeições através de quen�nhas, com a organização de
mesas na quadra, que é um espaço aberto, ven�lado e que pode ser arrumado de modo a garan�r
segurança para quem queira almoçar/jantar. Em relação aos estudantes africanos, Mirian Reis informou
que a PROINTER ficou de apresentar um posicionamento até o começo de janeiro, só após essa decisão
falaria sobre a vinda ou não de estudantes africanos. Sobre a segurança e a decisão administra�va e
polí�ca acerca do Cejal, Mirian explicou que do ponto de vista da segurança, as universidades públicas
têm contrato de vigilância patrimonial. Mas que há um acordo com a prefeitura municipal para que o
Cejal seja o posto de apoio da ronda escolar e a viatura da ronda tenha como base fixa o local. A
responsabilidade da gestão local era demandar mais vigilantes, o que significa um reforço no contrato de
vigilância patrimonial que precisa ser apresentado pela administração central, após a formalização da
demanda que, no caso do Cejal, precisaria ser de pelo menos 6 (seis) seguranças por turno. Em conversa
com a secretaria de educação de São Francisco do Conde, a diretora recebeu a informação de que a
prefeitura pode prestar apoio, mas este é um diálogo que precisa ser retomado após a definição de uso
daquele espaço. Mirian Reis pontuou a necessidade da prefeitura e da universidade solicitarem o reforço
do policiamento na área. O professor Carlos Guerola solicitou que para próximas reuniões fossem
apresentados dados cien�ficos que possam embasar as discussões. Citou como exemplo dados que que
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reflitam a evasão dos estudantes nos úl�mos 3 semestres, desde o Plex até hoje, para se ter uma noção
do nível de reprovação, trancamento por conta da falta de internet e quantos alunos deixaram a
ins�tuição. Como encaminhamento, o Conselho do IHL-Malês deliberou por levar todos os pontos de
vistas das coordenações e do conselho para a gestão superior da universidade para que seja tomada uma
decisão. Após a explanação e nada mais havendo a tratar, Pedro Leyva encerrou a sessão às treze horas e
cinquenta 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, 22 de dezembro de 2021.
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