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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE HUMANIDADES E LETRAS, CAMPUS DOS
MALÊS.

Ata da 14ª Reunião Ordinária do Conselho do Instituto de Humanidades e Letras, Campus dos Malês.

 

No dia quinze de maio de dois mil e vinte (15/05/2020), às nove horas e dezessete minutos, através de videochamada
com uso da plataforma do Google Meet, realizou-se a 14ª 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.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. 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. 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 Pedro Leyva, votou-se pela par�cipação do professor Rafael
Bu�, que chegaria após o início da reunião, como par�cipante ouvinte, sugestão que foi acolhida por unanimidade
entre os(as) conselheiros(as). O professor Pedro Leyva deu prosseguimento à reunião com os seguintes pontos de
pauta: 1) Projeto de Trabalho Remoto – O professor Pedro Leiva informou da criação de um grupo de trabalho pela
Reitoria para a discussão de alterna�vas de retorno das aulas, seja de forma remota, presencial ou híbrida. O Diretor
do IHL-Malês pontuou a necessidade de cada colegiado de curso reforçar junto ao corpo docente que era preciso
responder ao ques�onamento enviado sobre a possibilidade das disciplinas serem ofertadas de forma remota ou
híbrida. Nesse sen�do, o professor Eduardo Ferreira salientou que o colegiado de Letras já �nha iniciado a discussão
com os docentes de como estavam trabalhando e da relação com os alunos nesse contexto de trabalho remoto.
Eduardo Ferreira pontuou que alguns docentes não sabem usar adequadamente os meios tecnológicos e que muitos
dos alunos sentem dificuldade para desenvolver suas a�vidades por falta de letramento digital. A professora Tacilla
Santos sugeriu que o ins�tuto construísse uma posição cole�va antes dos docentes se manifestarem. A professora
Cinthia da Silva, demonstrou preocupação com o tempo para a decisão em torno do trabalho remoto. Cinthia indagou
se caso o ins�tuto não aderisse ao solicitado pela Reitoria, o que aconteceria e qual seria a forma e garan�a dos
alunos aos equipamentos. Seria atribuição do MEC ou da Reitoria da UNILAB garan�r acesso aos equipamentos e
como seria o trabalho presencial, ques�onou Cinthia da Silva. Pedro Leyva, em resposta ao ques�onamento da
docente, informou que todos os ins�tutos estão discu�ndo o assunto em volta do trabalho remoto e que solicitou
que o Malês seja contemplado de acordo com sua dimensão dentro da universidade. Leyva seguiu explicando se
tratar de um projeto proposto pelo Ministro da Educação e a ser desenvolvido apenas durante o período da
pandemia. O diretor do IHL-Malês demonstrou preocupação caso o ins�tuto seja o único a não aderir a um projeto
proposto por instância superior dentro da universidade. Ainda segundo Leyva, mesmo que o ins�tuto construa uma
posição cole�va, é obrigatório que os docentes preencham o levantamento sobre a possibilidade das aulas de forma
remota. Para Wânia Miranda, deveria ser discu�do e socializado as informações sobre o que seria trabalho remoto
e/ou híbrido antes que fosse tomada alguma decisão. Nesse sen�do, a professora Elizia pontuou que os colegiados
deviam discu�r e se posicionar em relação ao assunto e posteriormente, o conselho chegar a uma decisão cole�va a
ser encaminhada ao GT criado pela Reitoria. Seguindo uma linha similar de pensamento, Eric Nepomuceno disse
achar complicado recair sobre os docentes a decisão de poderem ou não ministrar as disciplinas de forma remota.
Para Eric Nepomuceno, a decisão deve ser do colegiado do curso. O professor Eduardo manifestou preocupação com
os docentes que não possuírem disciplinas que possam ser ministradas via remoto. Será que haverá respaldo legal,
ques�onou o docente. Para Elizia Ferreira, o prazo para entrega por parte dos professores deveria ser ampliado e a
decisão deveria ser construída dentro dos colegiados. Nesse sen�do, a docente propôs que fosse solicitado um tempo
a mais ao GT para que a decisão fosse discu�da dentro dos colegiados e no próprio Conselho do IHL-Malês. Após a
explanação do pedido, Pedro Leyva informou que os colegiados deveriam realizar reuniões extraordinárias e as
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respostas deveriam ser encaminhadas antes do dia 21 de maio, quando acontece a próxima reunião do GT. O
professor Eric Nepomuceno solicitou que as respostas ao documento enviado fosse construído de forma colegiada,
ficando os professores por responder sobre a�vidades de pesquisa e extensão e a coordenação acerca do ensino.
Pedro Leyva reiterou que todos os professores devem responder ao ques�onamento de forma individual. Como
encaminhamento, o Conselho do IHL-Malês decidiu que os colegiados vão se reunir e avaliar o posicionamento em
relação ao GT e que haverá uma segunda reunião do IHL-Malês no dia 21 de maio, às 09 horas da manhã. 2)
Aprovação da revisão do PPC do Curso de Licenciatura em História – O professor Eric Nepomuceno informou que o
PPC passou por revisões para adequação as novas exigências da CPAC, referentes a revisão na bibliografia e carga
horária curricular, visando uma posterior aprovação pelo MEC. Posto em votação, o Conselho do IHL-Malês aprovou
por unanimidade a revisão do PPC do Curso em Licenciatura em História. 3) Aprovação do Regimento Interno do
Curso em Licenciatura em Ciências Sociais – A professora Maria Andréa fez um breve histórico sobre as alterações
presentes no regimento do curso, tais como a suspensão do item referente às saídas para pós-doc, da composição do
colegiado por membros que lecionam em outros cursos, os quais teriam direito a frequentar as reuniões, mas não
teriam direito a voto. O docente Rafael Bu� pontuou que o membro observador ao final do período le�vo seria
desvinculado do colegiado. Pedro Leyva informou da necessidade de abertura do processo e posterior
encaminhamento ao ins�tuto. Posto em votação, o regimento foi aprovado por unanimidade pelo Conselho do IHL-
Malês. 4) Aprovação da Ata da 11ª Sessão Ordinária do Conselho do IHLM – O professor Pedro Leyva informou do
compar�lhamento da ata entre os membros do conselho e colocou em votação. A ata foi aprovada pela maioria dos
conselheiros presentes, tendo se abs�do de votar as docentes Wânia da Silva e Tacilla Santos, pois não es�veram
presentes na 11ª reunião do conselho. Informes: Processo de eleição para Vice-Coordenador do Curso de
Bacharelado em Relações Internacionais -  A professora Cinthia da Silva informou acerca da abertura do processo
com a solicitação de orientações de como proceder para as eleições em tempos de trabalho remoto e em relação ao
que pode ser considerado legal. Pedro Leyva solicitou que seja gerado um processo no SEI, onde a comissão
responsável pela eleição forneça alterna�vas para a realização do pleito. A par�r daí, o processo seria encaminhado à
procuradoria visando parecer acerca da legalidade. Após a explanação e nada mais havendo a tratar, a sessão foi
encerrada às doze horas e cinquenta e oito 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.

 

Presidente

Prof. Dr. Pedro Acosta Leyva__________________________________

 

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: ____________________________________________________________
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Representante Docente do Curso de Licenciatura em Pedagogia

Profa. Dra. Ru�e 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 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, 15 de maio de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE DIAS ROSA, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em
21/05/2020, às 13:40, 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 WANIA MIRANDA ARAUJO DA SILVA, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 21/05/2020, às 14:09, 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 CINTHIA REGINA CAMPOS RICARDO DA SILVA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 21/05/2020, às 17:13, 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 MARCOS CARVALHO LOPES, PROFESSOR 3 GRAU, em 28/05/2020, às
10:16, 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 RUTTE TAVARES CARDOSO ANDRADE, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 09/10/2020, às 12:10, 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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