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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho do Ins�tuto de Humanidades e Letras, Campus dos Malês.

 

No dia 19 de fevereiro de dois mil e vinte (19/02/2020), às quatorze horas e trinta e três minutos realizou-se a 11ª
Sessão Ordinária do Conselho do Ins�tuto de Humanidades e Letras, na sala 2 do Campus dos Malês. A reunião foi
presidida pelo Diretor em exercício do IHL – Campus dos Malês, Prof. Dr. Marcos Carvalho Lopes, e secretariada pelo
Prof. Dr. Rafael Palermo Bu� (Coordenador do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais), contando com a presença
dos (as) seguintes Conselheiros(as): Prof.ª Drª Elizia Cris�na Ferreira (Coordenadora do Curso de Bacharelado
Interdisciplinar em Humanidades), Prof.ª Drª Shirley Freitas (Vice coordenadora do Curso de Licenciatura em Letras),
Prof.ª Drª Ru�e Tavares Cardoso Andrade (Representante Docente do Curso de Licenciatura em Pedagogia), Prof.ª
Drª. Andressa de Freitas Ribeiro (Representante Docente do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais), Prof. Dr.
Magno Klein (Vice Coordenador do Curso de Bacharelado em Relações Internacionais), Prof. Dr. Eric Brasil
Nepomuceno (Coordenador do Curso de Licenciatura em História) e Prof. Dr. Daniel de Lucca Reis Costa
(Representante Docente do Curso de Bacharelado em Relações Internacionais). A reunião contou também com a
presença da Diretora do Campus dos Malês, Prof.ª Drª. Mirian Sumica Reis, o Prof. Dr. Denilson Lima Santos e a
Graduanda do Curso de Pedagogia Mariele Cris�na Conceição. O Diretor em exercício, Marcos Carvalho Lopes,
iniciou a sessão informando a pauta da reunião, a saber: 1. Determinação da Reitoria sobre a distribuição das aulas
nos Malês. Para tanto, Marcos Lopes informou aos presentes a deliberação da Reitoria (em o�cio de 17 de fevereiro
de 2020 enviada às direções do Campus dos Malês e do IHLM no Processo 23282.402292/2020-50) pela proibição do
uso do Cejal para o semestre 2020.1 e sugestões oferecidas para recomposição da oferta. Marcos Lopes informou
também sobre o o�cio da PROGRAD datado de 19 de fevereiro no mesmo processo, que re�rava do sistema de
matrículas as disciplinas cotadas para serem realizadas no Cejal até que o IHL des�nasse um novo local para as
mesmas. Mirian Reis pediu a palavra, informando que a decisão da Reitoria não levava em consideração um o�cio da
Secretaria de Educação do município de São Francisco do Conde datado de 06 de fevereiro de 2020 garan�ndo uma
base da ronda escolar da polícia em frente ao Cejal durante a semana no período noturno. Iniciada a discussão do
o�cio enviado pela Reitoria deliberando pela proibição do uso do Cejal e sugestão de recomposição das disciplinas,
houve concordância, por unanimidade, sobre a inviabilidade da execução das sugestões oferecidas pela Reitoria no
o�cio enviado às direções do Campus dos Malês e IHL em 17 de fevereiro de 2020. As sugestões oferecidas pela
Reitoria não resolvem o problema da Unilab, entendendo que o uso das salas também deve servir às a�vidades
voltadas à pesquisa e à extensão. Além disso, oferecer as disciplinas aos sábados poderá inviabilizar os cursos do polo
EAD, período de ocorrência das aulas presenciais. Deste modo, Elizia Ferreira sugeriu que o Conselho escrevesse uma
nota ques�onando a deliberação tardia da Reitoria em relação aos encaminhamentos para o uso do espaço em
2020.1,  bem como seus efeitos na consolidação do quadro de ofertas em tempo hábil para o período de matrículas
sem prejuízo à comunidade acadêmica, além do cancelamento das turmas no sistema de matrículas sem o aval e
autorização das coordenações e professores. Denilson Santos cobrou um posicionamento do Conselho em relação a
deliberação da Unilab. Daniel Costa também concordou com a nota, trazendo duas questões para o debate: 1) o
Conselho do IHLM pode não cumprir uma deliberação da Reitoria? 2) Do ponto de vista legal, haveria possibilidade de
fazer novamente rodízio? Eric Brasil reforçou o  primeiro ques�onamento. Andressa Ribeiro foi também favorável à
nota, assim como Ru�e Andrade, que enfa�zou a importância da reconsideração, por parte da Reitoria, da
deliberação pela não u�lização do Cejal. Elizia Ferreira concordou em o Conselho reivindicar a reconsideração,
destacando a importância de responder o o�cio.  Diante da inviabilidade das propostas do o�cio da Reitoria e da
proximidade do período de matrícula, Rafael Bu� propôs a con�nuidade do rodízio de alternância de 4 turmas para 3
salas (sendo uma a cada três aulas realizadas à distância), pois não alteraria o quadro de ofertas já estabelecido pelos
colegiados, incluindo as disciplinas removidas do sistema. Para isso, ele solicitou informações sobre a viabilidade legal
de um novo semestre com rodízio de a�vidades a distância. Caso não seja possível, Rafael propôs que haja um rodízio
de quatro turmas para três salas, sendo uma das aulas oferecidas aos sábados. Elizia Fereira propôs a construção de
uma nota respondendo a deliberação da Reitoria, apontando para a inviabilidade das três sugestões, e propondo a
modalidade de rodízio aos sábados. A professora Mirian Reis sugeriu que o retorno ao Cejal pode ser acompanhado
por a�vidades e projetos de extensão na comunidade, estreitando os laços da comunidade do Cejal com a
comunidade acadêmica. Mariele Conceição reforçou que a não ida ao Cejal é também um ato de responsabilidade
diante dos traumas sofridos por quem presenciou os assaltos, em sua maioria os discentes. Andressa Ribeiro
ques�onou as implicações para a Unilab da ins�tucionalização do Rodízio, inicialmente pensado como medida
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emergencial para 2019.2. Shirley Freitas solicitou mandar email cole�vo das coordenações aos discentes informando
a ausência de alguns componentes no sistema de matrículas. Finalizado o período de discussão do ponto de pauta e
tendo em vista a inexequibilidade das sugestões presentes no o�cio da Reitoria, três foram as propostas de
encaminhamento, postas em votação: 1) Solicitar a reconsideração da deliberação pela não u�lização do Cejal e
propor como alterna�va a viabilidade do rodízio aos sábados, em caráter de transição para 2020.1; 2) solicitar
autorização para o rodízio aos sábados como medida alterna�va para 2020.1;  3) solicitar reconsideração da
deliberação pela não u�lização do Cejal em respeito às decisões anteriores previstas pelos fóruns colegiados do
Malês. A primeira proposição recebeu 5 votos favoráveis; a segunda e a terceira receberam 2 votos favoráveis cada
qual. Deste modo, o Conselho do IHL Malês reunido deliberou pela escrita de uma nota à Reitoria solicitando a
reconsideração da deliberação pela não u�lização do Cejal, e propondo como alterna�va a viabilidade do rodízio
aos sábados, em caráter de transição para 2020.1. A nota (que segue em anexo a esta ata) foi escrita pelos
presentes para ser encaminhada pela Direção do IHL em o�cio via SEI no processo 23282.402292/2020-50. Nela, o
Conselho do IHL solicita autorização da Reitoria para a realização do Rodízio, caso não haja reconsideração pelo
retorno ao Cejal. Decidiu-se também que Rafael e Eric ficarão responsáveis, até a quinta-feira da outra semana (dia 27
de fevereiro, pós feriado de carnaval), por estruturar uma tabela prevendo o quan�ta�vo de turmas e grupos de
rodízio por dia da semana. Esta tabela seria preenchida em reunião entre as coordenações em um momento
posterior. Após a explanação e nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 20 horas e trinta minutos, e eu,
Rafael Palermo Bu�, lavrei e subscrevi a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos demais
presentes.

Presidente

Prof. Dr. Pedro Acosta Leyva_______________________________________

Suplente:_______________________________________________________

 

Coordenador do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades

Profa. Dra. Elizia Cris�na Ferreira____________________________________

Suplente:________________________________________________________

 

Representante Docente do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades

   Prof. Dr. Tacilla da C. e Sá S. Santos __________________________________________

Suplente:_______________________________________________________________

 

Coordenador do Curso de Licenciatura em Letras

Prof. Dr. Eduardo Ferreira dos Santos_____________________________________

Suplente: ___________________________________________________________

 

Representante Docente do Curso de Licenciatura em Letras

Profa. Dra. Wânia Miranda Araújo da Silva_________________________________

Suplente:____________________________________________________________

 

Coordenador do Curso de Licenciatura em Pedagogia

Prof. Dr. Ricardo Matheus Benedicto_____________________________________

Suplente: ____________________________________________________________

 

Representante Docente do Curso de Licenciatura em Pedagogia

Profa. Dra. Ru�e Tavares C Andrade____________________________________________

Suplente: ____________________________________________________________

 

Coordenadora do Curso de Bacharelado em Relações Internacionais
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Profa. Dra. Cinthia Regina Campos Ricardo da Silva__________________________

Suplente: ___________________________________________________________

 

Representante Docente do Curso de Bacharelado em Relações Internacionais

Prof. Dr. Daniel de Lucca Reis Costa ______________________________

Suplente:____________________________________________________________ 
 

Coordenador do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais

Prof. Dr. Rafael Palermo Bu�__________________________________________

Suplente:____________________________________________________________

 

Representante Docente do Curso de Licenciatura em História

Profa. Dra. Idalina Maria Almeida de Freitas________________________________

Suplente: ___________________________________________________________

 

Representante Docente do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais

Profa. Dra. Andressa de Freitas Ribeiro_____________________________________

Suplente: ___________________________________________________________

 

Coordenador do Curso de Licenciatura em História

Prof. Dr. Eric Brasil Nepomuceno________________________________________

Suplente:                                                                                                                          

 

Representação Discente

Macaulay Pereira Bandeira______________________________________________

Suplente: ___________________________________________________________

 

Representação Discente

Mil Onilètó___________________________________________________________

Suplente:____________________________________________________________

 

Secretário 
Alexandre Dias Rosa ___________________________________________________

 

                                                                    São Francisco do Conde, 23 de março de 2020.
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ANEXO

 

 

O�cio-Resposta

 

Prezado Reitor,

 

Por meio deste documento, o conselho do Ins�tuto de Humanidades e Letras do Campus Malês, reunido em 19 de
fevereiro, vem solicitar a reconsideração do o�cio N0 32/2020/ REITORIA que delibera que as dependências do CEJAL
não devem ser u�lizadas para alocação das 27 turmas previstas para o período le�vo de 2020.1. Apesar da
intempes�vidade do o�cio supramencionado, às vésperas da abertura para matrículas online e com as disciplinas já
cadastradas no SIGAA, as propostas apresentadas pela reitoria para não ocupar o espaço do Cejal foram avaliadas por
este Conselho e consideradas inviáveis de serem aplicadas pelos mo�vos dados a seguir. 

 

(1) As 20 salas pela manhã e tarde iden�ficadas como ociosas cumprem a�vidades de pesquisa, extensão, PIBID,
residência pedagógica, reuniões de gestão e órgãos colegiados, assim como a�vidades de acompanhamento e
assistência estudan�l. A sala 8 do Campus é ocupada todos os dias pelas a�vidades do Pré-PECG. Além disso, essas
a�vidades não possuem hoje espaço sa�sfatório no Campus para serem realizadas. A proposição da reitoria de que
componentes de cursos integrais poderiam ser lecionados pela manhã ou à tarde não é viável pela ausência de
espaço e também porque tais cursos possuem concentração noturna e seus estudantes em geral trabalham ou não
possuem condições de transporte para frequentar a Universidade em outros turnos, em especial aqueles que vêm de
outros municípios. Além disso, estudantes já matriculados têm a expecta�va de realização de sua formação à noite
pelo histórico dos horários de disciplinas ofertadas até aqui. No cenário em que a quan�dade de vagas ociosas é uma
preocupação ins�tucional, o risco de evasão precisa ser considerado caso haja tal mudança abrupta. 

 

(2) Uma segunda possibilidade apresentada pela reitoria foi de reagrupar turmas repe�das de componentes,
contudo, esse encaminhamento já ocorre parcialmente. Os componentes curriculares do núcleo obrigatório comum e
das humanidades já são ofertados no mesmo dia (turmas foram abertas pela manhã e tarde para desafogar a
ocupação da noite), sendo que as turmas da noite estão no mesmo dia e horário, considerando essa possibilidade de
agrupá-las. No entanto, o histórico de ocupação destas disciplinas atesta que elas costumam ter lotação máxima. Esse
fato traz à tona ainda outro problema de infraestrutura: o tamanho e a clima�zação das salas para acolher grupos de
mais de 45 pessoas. Além disso, é preciso considerar o risco do esgotamento laboral e a própria dimensão pedagógica
envolvida nas dinâmicas de classe: os componentes curriculares de LPT1 e LPT2, em específico, possuem por sua
ementa grande quan�dade de a�vidades de produção textual, incapacitando a possibilidade de turmas grandes
demais. 

 

(3) A possibilidade de ofertar disciplinas nas manhãs e tardes de sábados teria uma contribuição limitada para
desafogar as necessidades do Campus, uma vez que a Universidade é ocupada neste dia da semana pelas a�vidades
dos Cursos à Distância. A Universidade também não é atendida por meios de transporte aos sábados (inclusive, meios
pagos) para as cidades circunvizinhas.  

           

            Uma vez que não seja rever�da a decisão desta Reitoria, a realização dos cursos demandará medidas palia�vas
não ideais para as quais este Conselho solicita autorização. Como proposta alterna�va para o semestre le�vo de
2020.1, sugerimos um plano temporário, baseado na rota�vidade dos horários e alocações de parte das disciplinas.
Neste esquema, cada componente teria, a cada três aulas em um dia fixo entre segunda-feira e sexta-feira, uma aula
no sábado. 

Um exemplo deste esquema segue em anexo, referente aos grupos A, B e C, que realizará suas a�vidades nas noites
das segundas-feiras e no sábado. Nele, é possível verificar as datas previstas para as aulas de cada
componente\docente em relação às salas, bem como as aulas programados para os sábados. Isso permi�rá que toda
a carga horária dos componentes seja realizada presencialmente.

Este foi o melhor e mais justo arranjo possível elaborado pelo Conselho do IHL-Malês. Buscamos, com ele, não
prejudicar estudantes que trabalham durante o dia e precisam cursar suas disciplinas obrigatórias no turno da noite,
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além de garan�r maior segurança e conforto à comunidade acadêmica. 

Apesar da viabilidade deste modelo, gostaríamos de ressaltar sua precariedade, na medida em que gera uma
sobrecarga dos poucos espaços e horários disponíveis, além de comprometer a ro�na pedagógica dos componentes
curriculares e, principalmente, dos estudantes que não possuem condições de frequentar as aulas aos sábados. Por
isso, não podemos prescindir de uma ocupação eventual do Cejal, em caso de necessidade. Diante disto, solicitamos
autorização da Reitoria para a realização do rodízio no semestre 2020.1 em caráter emergencial e transitório, no caso
da inviabilidade final do uso do espaço do Cejal. 

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL PALERMO BUTI, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em
02/06/2020, às 17:14, 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 28/07/2020, às
13:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0136827 e o código CRC 53E44B89.
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