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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE HUMANIDADES E LETRAS, CAMPUS DOS
MALÊS.

Ata da 15ª Reunião Ordinária do Conselho do Instituto de Humanidades e Letras, Campus dos Malês.

 

No dia sete de julho de dois mil e vinte (07/07/2020), às quatorze horas e dez minutos, através de videochamada com
uso da plataforma do Google Meet, realizou-se a 15ª 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. Dr. Rafael Palermo Bu�
(Coordenador 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. Drª Maria Cláudia Cardoso Ferreira (Vice-
Coordenadora do Curso de Licenciatura em História), Prof.ª Dr.ª Idalina Maria Almeida de Freitas (Representante
docente do Curso de Licenciatura em História), Prof. Dr. Marcos Carvalho Lopes (vice diretor do IHL-M), Macaulay
Pereira Bandeira (Representante Discente do IHLM). Antes de começar a discussão dos pontos de pauta, o diretor do
IHL-Malês, professor Pedro Leyva, ques�onou se os conselheiros estavam de acordo com os pontos sugeridos, a
sugestão foi acolhida por unanimidade entre os(as) conselheiros(as). O professor Pedro Leyva deu início à reunião
com os seguintes pontos de pauta: 1) Aprovação da Ata da 13ª Reunião do Conselho do IHLM – O Diretor do IHL-
Malês informou que a ata da 13ª Reunião do Conselho do IHLM já havia sido discu�da amplamente pelos
conselheiros, mas que ainda não via sido votada. Por conta do tempo entre a reunião e sua aprovação, a professora
Elizia sugeriu que a ata fosse lida novamente. O professor Pedro Leyva solicitou que o Secretário do IHL-malês
informasse acerca da ata da 13ª Sessão do Conselho do IHLM. Enquanto explicava sobre o que havia sido discu�do na
referida sessão, por problemas de conexão com a internet, o secretário acabou saindo reunião, que passou a ser
gravada a par�r de então, ás 14h17min. 2) Afastamento para Capacitação – O Diretor do IHL-Malês informou acerca
dos trâmites necessários para a concessão dos afastamentos e solicitou que os coordenadores fizesse um breve
relatório dos processos para que posteriormente houvesse a votação pelos conselheiros. a) Afastamento de Marcio
André de Oliveira Santos – Rafael Bu� pontuou que tanto o docente Márcio André quanto Cris�ane Souza possuem
saídas para pós-doc previstas pelo Colegiado de Ciências Sociais, ambos para o ano de 2020. Ainda segundo Rafael
Bu�, o Colegiado de Ciências Sociais prevê duas saídas de docentes por ano e que o professor Márcio André iria
desenvolver estudos ligados às polí�cas de ações afirma�vas, com previsão de início do afastamento para agosto. O
Coordenador do Colegiado de Ciências Sociais pontuou que as docentes Clarisse Goulart e Layla Pedreira e o docente
Cláudio André irão ministrar as aulas em subs�tuição ao docente. Rafael ques�onou se poderia seguir com o relatório
acerca do processo de afastamento da docente Cris�ane Souza, o Diretor informou que sim, embora as votações
devessem ser em separado. b) Afastamento de Cris�ane Santos Souza – Rafael Bu� pontuou que a saída da
professora Cris�ane Santos Souza seria para uma ins�tuição em outro país, Moçambique, para desenvolver trabalhos
que abordam a relação das mulheres no âmbito da educação pública Moçambicana. Rafael esclareceu que a pesquisa
fortalece a proposta da UNILAB, por se aproximar em ar�culação com contexto africano. Ainda segundo Rafael, os
docentes Ismael Tcham, Maria Andréa, Luciana e ele próprio ministrariam as disciplinas que eram atribuídas a
Cris�ane Santos Souza. Após o relatório de Rafael Bu�, Pedro Leyva informou que os processos de Márcio André e
Cris�ane Souza estão tramitando e aguardam a votação pelo conselho. Colocado em votação, a proposta de saída
para pós-doc de Márcio André de Oliveira Santos foi aprovada por unanimidade pelos 14 conselheiros presentes. Em
seguida, Leyva colocou em votação a saída para pós-doc de Cris�ane Santos Souza. Por unanimidade, 14 votos, o
conselho aprovou o afastamento da docente.
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 c) Afastamento de Ive�e Ta�ana Cas�lla Carrascal – Cinthia informou que os professores Deolindo Nunes e Ercílio
Langa têm saídas previstas para 2021. Sendo que o professor Ercílio Langa decidiu não se afastar e isso abriu chance
para que Ive�e Ta�ana, seguinte na lista dos afastamentos, conseguisse se organizar e antecipar a saída para janeiro
de 2021. Ive�e Ta�ana irá para a Universidade de Concórdia, no Canadá. O projeto a ser desenvolvido será na área de
segurança alimentar. Cinthia pontuou ainda acerca de parecer favorável ao afastamento da docente e que a
programação de disciplinas não sofrerá prejuízo, pois haverá a contratação de mais um docente e o retorno do
professor Magno Klein, a par�r de março de 2021. Colocado em votação, o Conselho do IHLM aprovou por
unanimidade o afastamento para pós-doc de Ive�e Ta�ana Cas�lla Carrascal. d) Afastamento de Elizia Cris�na
Ferreira -  Pedro Leyva informou da aprovação do afastamento da professora Elizia Ferreira por parte do colegiado de
Humanidades, com previsão de saída para junho. Informou ainda acerca de parecer assinado pelo professor Ismael
Tcham, onde relaciona o mérito do trabalho e especifica que a ausência da docente será suprida pelos professores
Ramon Capelle e Cléber Daniel. Leyva informou da importância da pesquisa para o entorno do recôncavo
descendente de Banto e parabenizou pela bibliografia de vários autores africanos renomados. Colocado em votação,
o afastamento para pós-doc da docente Elizia Cris�na Ferreira, foi aprovado por 13 votos, excetuou-se apenas o voto
da docente avaliada. Após a votação dos afastamentos, Leyva solicitou que Elizia e Cinthia fizessem as considerações
rela�vas ao planejamento de saída para o pós-doc. e) Planejamento de saída para pós-doutorado – A professora
Elizia Ferreira informou que queria levar ao conselho uma demanda do Colegiado de BIH referente às licenças
quinquenais, pois há vários professores habilitados, porém por conta do formato atual de concessão de afastamentos
é impossível que dois docentes sejam liberados concomitantemente sem contar com o auxílio de outros colegiados
para suprir tais ausências. Elizia enfa�zou que é preciso que o IHL discuta a questão dos afastamentos de uma forma
geral. Informou que o Colegiado de BIH é o menor quando considerado o número de docentes e isso dificulta a
liberação de 2 docentes no mesmo período. Segundo Elizia, há um calendário de saída para os próximos anos e
paralelo a esse calendário há cerca de quatro docentes com direito a licença quinquenal. Elizia propôs que o IHL
repense o formato para as saídas, de forma a ser liberado um afastamento para pós-doc e uma licença quinquenal.
Após a explanação de Elizia Ferreira, o professor Leyva pontuou que os docentes pertencem ao ins�tuto e não
necessariamente aos colegiados de cursos, cabendo ao ins�tuto a distribuição das aulas. Leyva seguiu informando
que com o planejamento realizado para 2021, existe a possibilidade de informar quantos docentes podem sair por
ano do ins�tuto. Para Leyva, o tema era complexo e não seria esgotado nesta reunião, demandando um tempo maior
para discussão. Complementando a fala de Leyva, a professora Maria Cláudia sugeriu uma reunião do ins�tuto, que
leve em consideração as especificidades do colegiado. Maria Cláudia frisou que por conta da pandemia, o
planejamento realizado no ano anterior precisaria ser repensado. Informou que o planejamento deve levar em
consideração o número de professores por curso, quem irá subs�tuí-lo e a estrutura do próprio curso. Em seguida,
Elizia Ferreira disse ser necessário uma reunião para discu�r um regulamento interno do IHL e que o fórum interno
dos cursos é o ambiente propício para trocas de ideias. A professora Cinthia Campos sugeriu que cada colegiado
elaborasse uma planilha com a previsão de saída para as licenças quinquenais. Em seguida, Rafael Bu� mencionou a
necessidade de criar critérios gerais para as saídas para pós-doc e licenças quinquenais. O diretor do IHL informou da
necessidade de se levantar por curso, as áreas que os docentes podem lecionar, além de um estudo em relação ao
decanato. Como encaminhamento, ficou decidido que a organização das capacitações passa a ser ponto de pauta
para discussão de futuras reuniões do conselho.  3) Proposta de criação e implantação do Núcleo de Línguas e
Linguagens da UNILAB/Campus dos Malês – NuLiM – Eduardo Ferreira apresentou a proposta de criação do núcleo
de línguas como sendo um espaço para ensino, pesquisa e extensão nas áreas dos colegiados- línguas e linguagens -,
concentrando eventos da área e oficinas. O núcleo será um espaço interdisciplinar de línguas, linguagens e
performances. Complementando a fala de Eduardo, Wânia Miranda pontuou que o projeto pode oferecer, por
exemplo, leitura e escrita acadêmica ou preparação para curso de proficiência, capacitação de professores do
município, dentre outros cursos. Ques�onada por Leyva se havia sido feita pesquisa com o núcleo de línguas do
Ceará, a professora Wânia informou que não �nha informações em relação ao núcleo do Ceará. A docente informou
ainda, que o núcleo será um órgão complementar, com conselho gestor e cargo de direção e vice direção. Colocado
em votação, a Proposta de criação e implantação do Núcleo de Línguas e Linguagens da UNILAB/Campus dos Malês –
NuLiM, foi aprovada por unanimidade pelo Conselho do IHLM. 4) Análise do Regimento Interno do Curso de
Bacharelado em Relações Internacionais – Cinthia da Silva esclareceu já ter discu�do o regimento por duas vezes no
conselho. O regimento foi enviado para o CONSEPE e o relator sugeriu que fosse revisto dois pontos, um relacionado
a definição dos membros que compõem o colegiado e o outro relacionado a duplicidade de sen�do no ar�go 12,
rela�vo a aprovação das atas. Em relação ao ar�go 3º, referente aos membros do colegiado, Cinthia pontuou que foi
preciso restringir quem faria parte do colegiado, limitando-se a quem leciona as disciplinas do núcleo comum de
Relações Internacionais, conforme o projeto pedagógico do curso e a inclusão da disciplina Introdução as Relações
Internacionais, lecionada por docentes do curso. Em relação ao ar�go 12, Cinthia da Silva informou que houve a
supressão de um dos inciso excedente. Após a explanação de Cinthia, Pedro Leyva abriu o espaço para discussão
entre os conselheiros. A professora Elizia Ferreira disse entender que os regimentos deveriam ser visto de forma
conjunta, de forma a alinhar conceitos. Posto em votação, o Regimento do Curso de Bacharelado em Relações
Internacionais, foi aprovado por unanimidade pelo conselho. 5) Encaminhamento para a eleição das próximas
coordenações – O Diretor do IHM informou que a maior parte dos mandatos dos coordenadores estão chegando ao
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fim, mas que ainda há cerca de cinco meses para fazer o planejamento das eleições e a transição para os novos
coordenadores eleitos. Leyva informou ter realizado duas consultas junto à DTI e que estavam cuidando para que a
votação fosse secreta, com um técnico controlando para resguardar o sigilo do voto. A professora Cinthia da Silva
disse ser importante começar a discu�r os prazos para os editais. Eduardo Ferreira demonstrou preocupação com o
fato de como o aluno seria inserido nesse processo das eleições em um contexto de pandemia. Após a discussão, o
encaminhamento foi por formar as comissões eleitorais a par�r de agosto e a realização da eleição para outubro ou
novembro. Após a votação, Pedro Leyva reforçou o pedido para que haja um período de adaptação para os novos
coordenadores eleitos. Informes: 1. Resultado da reunião com a reitoria sobre os códigos de vagas e a convocação
dos candidatos aprovados em concurso – Leyva informou que havia uma projeção de 104 professores no Campus dos
Malês, mas que com a redistribuição dos código de vagas, o Campus dos Malês acabou perdendo 15 códigos. A perda
desses códigos de vagas tem impossibilitado a contratação dos professores aprovados em concursos, que inclusive,
estão com prazos de validade expirando. 2. Subs�tuição na Direção do IHL entre os dias 13 a 30 de julho. Pedro Leyva
informou da necessidade de um dos membros dos conselhos para subs�tuí-lo durante suas férias. Informou ainda
que tentou alterar as férias, pois chocou com as férias do vice-diretor, mas a Reitoria negou o pedido de alteração.
Pedro Leyva solicitou que o conselho indicasse alguém para subs�tuí-lo no período. Após alguns conselheiros
declinarem de assumir a direção, por conta de férias ou acúmulo de trabalho, a professora Elizia Ferreira sugeriu que
Leyva gozasse um dia de férias e solicitasse a suspensão. Leyva acatou a sugestão de Elizia e após nova consulta ao
conselho, a docente Ru�e Tavares se predispôs a assumir a direção do campus no dia 13 de julho. Pedro Leyva
agradeceu a predisposição da professora Ru�e Tavares, assim como a presença de todos os conselheiros na reunião.
Após a explanação e nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às dezoito horas e dez 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: ____________________________________________________________

 

 

Representante Docente do Curso de Licenciatura em Pedagogia

Profa. Dra. Ru�e Tavares C Andrade____________________________________________
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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, 07 de julho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por TACILLA DA COSTA E SÁ SIQUEIRA SANTOS, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 30/07/2020, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por IDALINA MARIA ALMEIDA DE FREITAS, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 30/07/2020, às 16:14, 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 RUTTE TAVARES CARDOSO ANDRADE, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 30/07/2020, às 16:25, 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 CLAUDIA CARDOSO FERREIRA, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 30/07/2020, às 18:50, 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 RICARDO MATHEUS BENEDICTO, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 30/07/2020, às 19:01, 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 ANDRESSA DE FREITAS RIBEIRO, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 30/07/2020, às 22:49, 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 31/07/2020, 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 RAFAEL PALERMO BUTI, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em
31/07/2020, às 15:06, 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 03/08/2020, às 18:02, 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 03/08/2020, às
20:14, 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 ALEXANDRE DIAS ROSA, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em
03/08/2020, às 20:54, 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 03/08/2020, às
21:39, 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 EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS, COORDENADORA DE CURSO, em
05/11/2020, às 16:32, 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 ELIZIA CRISTINA FERREIRA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR,
em 09/11/2020, às 09:51, 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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