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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS

Aos três dias de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por meio da plataforma Google
Meet, mediante prévia convocação, realizou-se a 24ª (vigésima quarta) Reunião Extraordinária 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: Profª Sâmia Nagib Maluf, vice-diretora do ICSA,
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 Lisiane Mar�ns de Macedo, representante
dos Técnicos  Administra�vos em Educação. Conselheiro ausente: Matheus Maciel Farias, representante
dos discentes. 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. Cronograma de cursos novos PDI 2022-2026, processo SEI 23282.017094/2021-75. Com a
palavra, o presidente informou que chegou para o ICSA, um processo da Reitoria pedindo que os
ins�tutos indiquem cursos para a expansão dos ins�tutos da UNILAB, para constar no PDI 2022-2026.
Também chegou a orientação da Reitoria que os ins�tutos coloquem apenas um curso, para o período
2022-2026, pois é aquilo que acredita ser viável. Informou que o Ins�tuto já tem o curso de Serviço
Social, com edital já solicitado para contratação de 3 docentes e o curso de Museologia. Informou que
havia pensado também de o ins�tuto solicitar uma especialização, pois temos o curso de graduação em
Planejamento e Polí�cas Públicas, que pode ser conver�do em uma especialização, podendo ser uma
especialização em Gestão de Processos ou Gestão de Projetos. O conselheiro Roberto Xavier pediu a
palavra e sugeriu o curso de especialização em Gestão Cultural, EaD. O presidente complementou
informando que o curso é uma boa ideia e pode ser viabilizado pela modalidade à distância em cogestão
com a EAD, fazendo uma relação com o curso de Museologia. A sugestão proposta pelo conselheiro
Roberto Xavier foi posta em votação, com 7 (sete) votos a favor, 0 (zero) votos contra e 1 (uma)
abstenção. II. COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA. Não houve. III.COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS: 
O conselheiro Pedro Magrini informou que o edital para eleição do coordenador e vice-coordenador de
curso de Administração Pública presencial iria ser divulgado ainda no mesmo dia da reunião. Informou
também que o ENADE está confirmado para novembro. O presidente informou que em breve irá marcar
uma reunião para tratar do tema, para traçarem uma meta de recuperação da nota do ENADE anterior
que foi baixa.  IV. ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Não havendo outras manifestações, o presidente
encerrou a sessão às catorze horas e cinquenta minutos. Para constar, eu, Francisco Leonardo da Silva,
assistente em 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 LISIANE MARTINS DE MACEDO, ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO, em 11/02/2022, às 12:22, 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 HUGO MARCO CONSCIÊNCIA SILVESTRE, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 11/02/2022, às 13:15, 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 14/02/2022, às 13:11, conforme horário oficial de Brasília, com
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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 15/02/2022, às 07:57, 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 ANTONIO ROBERTO XAVIER, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 16/02/2022, às 10:08, 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 16/02/2022, às 10:32, 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 16/02/2022, às 13:12, 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 16/02/2022, às 14:36, 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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