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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

Ata da 13ª Reunião Ordinária do Conselho do Instituto de Humanidades e Letras, Campus dos Malês.

 

No dia vinte e quatro de abril de dois mil e vinte (24/04/2020), às quatorze horas, através de videochamada com uso
da plataforma do Hangouts, realizou-se a 13ª 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, não
havendo técnico para secretariar a professora Elizia Cris�na Ferreira dispôs-se a confeccionar a ata, 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. Tacilla da Costa e Sá Siqueira Santos (Representante
docente do Curso de Bacharelado em Humanidades), Prof. Dr. Eduardo Ferreira dos Santos (Coordenador do Curso de
Licenciatura em Letras), Prof.ª. Drª. Wânia Miranda Araújo da Silva (Representante Docente do Curso de Licenciatura
em Letras), Prof. Dr. Ricardo Matheus Benedicto (Coordenador do Curso de Licenciatura em Pedagogia), Prof.ª Drª
Ru�e Tavares Cardoso Andrade (Representante Docente do Curso de Licenciatura em Pedagogia), Prof. Dra. Maria
Andrea dos Santos Soares (Vice-Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais), Prof.ª Drª. Andressa de
Freitas Ribeiro (Representante Docente do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais), Prof.ª. Drª. Cinthia Regina
Campos Ricardo da Silva (Coordenadora do Curso de Bacharelado em Relações Internacionais), Prof. Dr. Eric Brasil
Nepomuceno (Coordenador do Curso de Licenciatura em História), Prof.ª Dr.ª Idalina Maria Almeida de Freitas
(Representante docente do Curso de Licenciatura em História),; O Prof.  Prof. Dr. Daniel de Lucca Reis Costa
(representante do curso de Relações Internacionais), professor Dr. Marcos Carvalho Lopes (vice diretor do IHL-M).
 Antes de começar a discussão dos pontos enviados em pauta, a pedido do professor Eric, votou-se pela inclusão do
ponto sobre o processo de demissão da professora Clícea, sugestão que foi acolhida por unanimidade entre os(as)
conselheiros(as).  Foi acordado que o ponto a respeito das avaliações, também sugerido pelo professor Eric, por
email, não seria incluído pois o presidente do conselho informou que já havia encaminhamento das instâncias
superiores a respeito, que seria dado como informe ao final da reunião. Diante disso, deu-se início a discussão dos
pontos: 1) Afastamento do professor dr. Fábio Baqueiro para pós-doutorado foi passada a palavra para o professor
Eric, coordenador de História que informou sobre o projeto e sua tramitação no colegiado, o mesmo foi analisado por
uma comissão interna que deu parecer posi�vo, referendado posteriormente, após leitura e análise dos documentos,
em reunião de colegiado que aprovou por unanimidade.  Após discussão das(os) conselheiras(os) o pedido foi
aprovado por unanimidade. 2) Pedido de remoção da docente Vânia Maria Ferreira Vasconcelos para o ILL-Ceará –
foi passada a palavra ao professor Eduardo coordenador do curso de Letras que informou que o colegiado estava
ciente do pedido, que os mo�vos são de ordem pessoal e o parecer do colegiado do curso era favorável, além disso a
professora enviou uma carta aos conselheiros e conselheiras que foi lida por todas e todos pedindo aprovação do
prosseguimento do processo de remoção para organização antecipada do colegiado. Após discussão, o parecer
favorável ao pedido da professora foi aprovado por unamidade. 3) Análise da convocação da docente de Libras –
trata-se de pedido para contratação de professora aprovada em concurso em outra ins�tuição para fins de suprir a
demanda urgente dos cursos de licenciatura do IHL, conforme nos relatou o professor Eduardo,  desde o dia 16 de
julho de 2019 a direção do IHLM entrou em contato com a Sgp e demais instâncias sobre o aproveitamento de
concurso para professor da área de Libras.Conforme pode ser visto nos autos do processo 23804.500307/2019-74,
houve um andamento do trâmite em que se vislumbrava um desfecho posi�vo. No entanto, recentemente, a ATP
inseriu no processo uma manifestação de que não houve andamento pois não teria havido retorno da UFRB para com
a Unilab. Entretanto, segundo manifestação da docente interessada, Cin�a Santos, em fevereiro a mesma
encaminhou o�cio da UFRB dirigido à UNILAB dando ciência do aproveitamento. Conforme e-mail enviado pela
professora interessada, Maurício da SCAP (Unilab) �nha ciência dessa documentação. O presidente do conselho
informou que a professora Geranilde, da Prograd, foi convocada para explicar a posição da ins�tuição, no entanto, a
professora não conseguiu par�cipar para prestar esclarecimentos por falta de conexão. A professora Elizia sugeriu que
fosse encaminhada uma manifestação oficial do conselho cobrando atenção e agilidade nesse caso, diante da
necessidade extrema dessa profissional e das atuais circunstâncias que interditam concursos, a não contratação dessa
profissional pode inviabilizar a realização dos cursos de licenciaturas. O encaminhamento foi aprovado por
unanimidade. 4) Encerramento do contrato de trabalho da professora Clícia – professor Eric fez um breve histórico
do que aconteceu, informando que ficou sabendo, por acaso, que o processo estava em curso, diante do pedido de
retorno do professor Marivaldo que estava afastado de suas a�vidades cedido para a prefeitura municipal de São
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Francisco do Conde. O processo foi aberto no dia16 de abril de 2020, pela SGP, e reme�do ao IHL-M no dia 22 de
abril. No processo consta a documentação referente à exoneração do professor Marivaldo junto a prefeitura de São
Francisco do Conde, com data de 03 de abril. O despacho reme�do pela SGP ao IHL-M, no dia 22 de abril, informa que
a professora deveria ser demi�da retroa�vamente no dia 03 de abril. Professor Eric sugere que o IHL solicite às
instâncias superiores que o processo seja revisado urgentemente e que seja averiguada a possibilidade de outro
encaminhamento jurídico para essa situação tendo em vista que o colegiado do curso de História e o IHL-Malês ainda
necessita da presença da professora Clícea para suprir suas demandas de ensino. O professor Eric considera ser
possível, por exemplo, jus�ficar a manutenção do contrato da professora Clicea através da u�lização do Siape de
outros (as) professores (as) que estão afastados de suas funções por outros mo�vos, sendo, portanto, extremamente
necessária a manutenção da professora Clicea para o andamento normal das a�vidades do curso de História. Diante
da carência de professores(as) no curso de História, a possibilidade de manutenção do contrato da professora Clicea -
através da mudança de jus�fica�va atrelada a outro código Siape -  permi�rá que a demanda do curso de História seja
suprida sem a necessidade de abertura de uma nova seleção para professor(a) subs�tuto(a), o que implicaria em
maiores custos para o orçamento público. Salienta-se, ainda, toda situação de pandemia e a dificuldade a ser
enfrentada pela professora que foi demi�da sem aviso prévio nesse momento, nem tampouco o IHL e o colegiado do
curso de Historia foi informado com a antecedência necessária para se organizar  em relação à referida mudança.
Deliberou-se que o colegiado de História deve encaminhar a demanda pela sua permanência considerando a carência
de docentes no curso para que o IHL encaminhe tal documento, com a máxima urgência, juntamente com a demanda
de que seja dado outro encaminhamento jurídico considerando além dos elementos elencados por Eric, também, a
excepcionalidade do contexto da pandemia que deixará a profissional em situação de extrema vulnerabilidade. O
encaminhamento foi aprovado por unanimidade foi pedido que todos os presentes avaliassem e aprovassem esta ata
com o máximo de brevidade para sua inclusão no processo.. Após isso o professor Pedro fez os informes rela�vos a
comissão de avaliação de Projeto de Pesquisa, explanando que os nomes indicados foram daqueles que se
manifestaram publicamente, via e-mail. Informou também sobre os processos de regimento interno dos cursos de
Relações Internacionais e Humanidades quais os trâmites cada um deverá seguir para ser encaminhado e também
informou que já um encaminhamento superior sobre como realizar os processos de avaliação das progressões
docentes que em breve deverá ser informado a todas e todos. Após a explanação e nada mais havendo a tratar, a
sessão foi encerrada às dezesseis horas e dez minutos, e eu, Elizia Cris�na Ferreira, docente, lavrei e subscrevi a
presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos demais presentes.

 

Presidente

Prof. Dr. Pedro Acosta Leyva__________________________________

 

Coordenador do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades

Profa. Dra. Elizia Cristina 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_________________________________
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Suplente:____________________________________________________________

 

Coordenador do Curso de Licenciatura em Pedagogia

Prof. Dr. Ricardo Matheus Benedicto_____________________________________

Suplente: ____________________________________________________________

 

 

Representante Docente do Curso de Licenciatura em Pedagogia

Profa. Dra. Rutte Tavares C Andrade____________________________________________

Suplente: ____________________________________________________________

 

Coordenadora do Curso de Bacharelado em Relações Internacionais

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 Buti__________________________________________

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:                                                                                                                          
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Representação Discente

Macaulay Pereira Bandeira______________________________________________

Suplente: ___________________________________________________________

 

Representação Discente

Mil Onilètó___________________________________________________________

Suplente:____________________________________________________________

 

Secretário 
Alexandre Dias Rosa ___________________________________________________

 

 

 

                                                                    São Francisco do Conde, 24 de abril de 2020.
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