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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

Aos vinte e sete dias de abril de dois mil e vinte e dois, às dez horas, por meio da plataforma Google
Meet, mediante prévia convocação, realizou-se a 44ª (quadragésima quarta) 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 Maria Vilma Coelho Moreira Faria,
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. Itelvina Elias Silvestre, servidora TAE, par�cipou como convidada.  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. Pedido de
autorização para par�cipação do docente Hugo Marco Consciência Silvestre no Programa de Pós-
Graduação em Administração e Controladoria (PPAC), da Universidade Federal do Ceará (UFC): Com
a palavra, o presidente informou que o primeiro ponto de pauta, trata-se do pedido de autorização para
par�cipação do docente Hugo Marco Consciência Silvestre, no Programa de Pós-Graduação em
Administração e Controladoria (PPAC), da Universidade Federal do Ceará (UFC). O presidente informou
que esse ponto foi previamente discu�do e aprovado na reunião do colegiado do curso de Administração
Pública, ocorrida em 26/04/2022. Sem mais discussão, a pauta foi colocada em votação, com 7 (sete)
votos a favor, 0 (zero) contra e 1 (uma) abstenção. 2. Pedido de  autorização para as professoras Sâmia
Nagib Maluf  (par�cipante) e Eliane Barbosa da Conceição (vice-coordenção, como previsto em suas
atribuições na proposta), colaborarem na pesquisa Origens e Des�nos: uma avaliação da polí�ca de
cotas universitárias e seus efeitos no mercado de trabalho, que foi aprovada na úl�ma Chamada
Universal do CNPq: O presidente José Weyne informou que da mesma forma do item anterior, esse
pedido foi previamente discu�do e aprovado na reunião do colegiado do curso de Administração Pública,
ocorrida em 26/04/2022. A conselheira Samia Maluf informou que é necessário que o pedido de
par�cipação no projeto seja registrado pelos pesquisadores em suas respec�vas Unidades. Sem
discussão, a pauta foi colocada em votação, com 7 (sete) votos a favor, 0 (zero) contra e 1 (uma)
abstenção. 3.  Pedido de afastamento para usufruir licença capacitação, servidora docente Andrea
Yumi Sugishita Kanikadan - Processo 23282.004512/2022-45: O Presidente José Weyne informou que
este ponto, assim como os dois anteriores, foi previamente aprovado em reunião do colegiado do curso
de Administração Pública, em 14/ 02/ 22, mas para cumprir os trâmites legais, também necessita da
aprovação do Conselho da Unidade. Sem mais discussão, a pauta foi colocada em votação, com 8 (oito)
votos a favor, 0 (zero) contra e 0 (zero) abstenção.  4. Pedido de afastamento para usufruir licença
capacitação, servidora TAE Itelvina Elias Silvestre - Processo  23282.006161/2022-15: O Presidente
José Weyne passou a palavra para que a servidora TAE Itelvina Elias Silvestre, falasse um pouco sobre
seu pedido de licença capacitação. Itelvina informou que o curso será de 05/09/2022 a 30/09/2022, com
120h, tendo como tema: Teorias da Comunicação, visto pela mesma como importante para o
atendimento a docentes e alunos do Ins�tuto. Sem mais discussão, a pauta foi colocada em votação,
com 8 (oito) votos a favor, 0 (zero) contra e 0 (zero) abstenção.   III. COMUNICAÇÕES DOS
CONSELHEIROS. O conselheiro Pedro Magrini, informou que o curso de Serviço Social já iniciou suas
a�vidades, tendo como a primeira entrada pelo Sisure PSEE 2021.2 (cerca de 20 alunos). Houve atraso na
entrada de estudantes estrangeiros, mas que estão tentando resolver. Informou também que está
havendo um concurso para dois docentes da área do Serviço Social (edital 14/2022), atualmente na fase
de homologação de inscrições. No dia 10/05/2022 haverá a aula magna (online) do curso de Serviço
Social, para contemplar os alunos que estão fora do Brasil e pediu ajuda da divulgação da mesma.



09/05/2022 21:27 SEI/UNILAB - 0451399 - Ata de Reunião

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=512503&infra_sistema=1000… 2/2

Concluiu informando que o curso par�cipou do Sisu 2022.1 e teve muita procura.  IV. COMUNICAÇÕES DA
PRESIDÊNCIA O presidente José Weyne informou que o ICSA tem uma nova servidora, Elma Jannier, que
irá colaborar junto com os demais funcionários, com o crescimento do ICSA e todos os conselheiros
deram as boas-vindas à servidora. O prof. Weyne deu mais um informe no que se refere aos PITs e RITs
2021.1, que estão atrasados. Informou que há uma comissão que está analisando a mudança da
resolução que trata do assunto, mas que não finalizou os trabalhos, desta forma, a resolução está
vigente e é preciso cumprir os prazos.  V. ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Não havendo outras
manifestações, o presidente encerrou a sessão às dez horas e quarenta 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 29/04/2022, 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 29/04/2022, às 12:05, 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 29/04/2022, às 13:10, 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 SANDRA MARIA GUIMARAES CALLADO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 29/04/2022, às 14:23, 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 29/04/2022, às 18:31, 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 30/04/2022, às 19:59, 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 VILMA COELHO MOREIRA FARIA, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 05/05/2022, às 11:08, 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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