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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE HUMANIDADES E LETRAS, CAMPUS DOS
MALÊS.

No dia 06 de agosto de dois mil e vinte (06/08/2020), às nove horas e trinta e três minutos, através de videochamada
com uso da plataforma do Google Meet, realizou-se a 16ª 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
Interdisciplinar em Humanidades), Prof. Drª. Shirley Freitas Souza (Vice-Coordenadora 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.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. Dr. Igor Oliveira (Representante Docente do
Curso de Licenciatura em História), Prof. Dr. Marcos Carvalho Lopes (Vice Diretor do IHL-Malês) e Mil Onilètó
(Representação Discente); O Prof. Pedro Leyva, após estabelecer a instalação do Conselho, deu prosseguimento a
reunião que �nha como ponto de pauta: 1 - Apresentação e análise das ofertas de disciplinas e cursos para o
período le�vo excepcional. O Diretor do IHL-Malês solicitou que os coordenadores de curso fizessem um breve relato
acerca dos componentes e/ou cursos que seriam ofertados no período le�vo excepcional. O professor Ricardo
Benedicto, Coordenador do Curso de Pedagogia, foi o primeiro a apresentar o relatório. Ricardo pontuou que
pretende trabalhar com componentes obrigatórios em sua maioria, opta�vos e complementares. Informou ainda que
serão oferecidos 2 componentes ao 3º e 4º semestres, caso a proposta seja man�da pelo colegiado. Para os demais
semestres, levou-se em conta as condições dos professores e se os componentes poderiam ser oferecidos. Ricardo
frisou que existe uma estrutura montada, mas dependendo ainda da aprovação em úl�ma reunião do colegiado.
Seriam 2 componentes por horário, preferencialmente à noite, mais os plantões pedagógicos. Ricardo esclareceu que
o plantão pedagógico será dado pelo professor do componente. A ideia foi de um componente aliado a um plantão
pedagógico. A princípio são ofertados 4 componentes ao BIH. Ricardo informou que o colegiado pretende ofertar
cursos de extensão e que a docente responsável estava verificando junto a PROEX a possibilidade do curso ser
ofertado no PLEX. Após a apresentação de Ricardo, o professor Eric Nepomuceno relatou o que ficou combinado no
Colegiado de História. Eric informou que ainda está fechando o formato a par�r do que os alunos responderam na
pesquisa realizada pelo colegiado e de acordo com a realidade dos docentes. Eric comunicou que montou a oferta
com um componente por docente, sendo que cada semestre será contemplado com a oferta de disciplina. O
coordenador informou ainda, que será ofertada uma disciplina de Laboratório, Análises e Métodos, podendo o aluno
solicitar aproveitamento em Laboratório I, II ou III, dependendo do semestre que esteja vinculado. Além disso, duas
disciplinas serão ministradas em conjunto com o Colegiado de História, do Ceará e haverá ofertas que contemplam o
curso de BIH. Eric pontuou que o Colegiado de História optou por não ofertar cursos de extensão. Em seguida, a
representante docente do Curso de Ciências Sociais, Andressa Ribeiro, fez as considerações rela�vas ao planejamento.
Andressa informou que o colegiado não fechou o quadro de ofertas de disciplinas por conta de dúvidas rela�vas a
integralização para a�vidades de extensão, como será a carga horária docente e até o compar�lhamento de
disciplinas entre eles. Ainda segundo a docente, as discussões foram no sen�do de definir a melhor escolha
pedagogicamente com relação as disciplinas obrigatórias, opta�vas e não oferecidas no PPC, em um período le�vo de
2 meses. Andressa manifestou preocupação com os docentes que ainda não fizeram o curso das TICS, com os
discentes que possuem acesso restrito ou nenhum acesso à internet, como os discentes de comunidades
quilombolas. Pedro Leyva agradeceu a par�cipação de Andressa e solicitou que a Vice-Coordenadora de Letras,
Shirley Freitas, apresentasse o relatório. Shirley Freitas explicou que em reunião ficou acertado que o colegiado
ofertaria pelo menos uma disciplina obrigatória em cada semestre, sendo que a turma do 8º semestre teria a oferta
de 3 disciplinas obrigatórias, além de ofertar 3 disciplinas opta�vas e 2 (dois) cursos. Em relação aos cursos, Shirley
informou que um deles de conhecimento da PROEX e outro a ser consultado pela docente responsável. A distribuição
da carga horária ainda não havia sido definida pelo colegiado, bem como se a interação seria síncrona ou assíncrona.
Após a explanação de Shirley, Pedro Leyva solicitou que Cinthia da Silva, Coordenadora do Curso de Relações
Internacionais, apresentasse o que foi definido em reunião. Cinthia da Silva pontuou que houve incerteza jurídica em
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relação ao período le�vo excepcional, mas que foi construída uma oferta de disciplina relacionada ao número de
manifestação do estudante durante a consulta realizada, pois não há prazo para ajustes de disciplinas. O foco foi as
disciplinas que os estudantes demonstraram mais interesse. Sendo a distribuição realizada de modo a não prejudicar
discentes e docentes. Cinthia informou que foram ofertadas 2 disciplinas para o BIH e que a princípio cada docente
seria responsável por apenas um componente. O colegiado de Relações Internacionais sugeriu que as turmas fossem
duplicadas, de modo a cada turma não terem mais que 20 alunos. Após a apresentação de Cinthia da Silva, a
professora Elizia Ferreira prosseguiu informando acerca do planejamento do Colegiado de Bacharelado
Interdisciplinar em Humanidades. Informou que o colegiado montou, mas não fechou o quadro de disciplinas a serem
ofertadas, até pela necessidade da definição dos demais colegiados. A coordenadora sugeriu verificar se as turmas
podem ser criadas sem horários definidos, que o IHL-Malês elaborasse um quadro geral e compar�lhasse com os
discentes e apontou a possibilidade de que pelo menos uma hora de aula síncrona fosse ofertada semanalmente. 
Elizia pontuou que as disciplinas foram distribuídas tendo uma obrigatória por semestre, sendo apenas o primeiro
semestre contemplado com duas disciplinas. Após a explanação de Elizia, o Diretor do IHL-Malês sugeriu que
houvesse uma ou duas aulas síncronas aliados a plantões docentes para que a carga horária fosse cumprida. Pedro
Leyva franqueou a palavra ao conselheiros e após a discussão entre eles, os seguintes encaminhamentos foram
definidos: I. Fica a cargo do/a docente deliberar com a turma sobre a forma de realização dos encontros, sejam estes
síncronos, assíncronos ou híbridos. a) Recomenda-se que os encontros síncronos não passem de uma hora e que a
par�cipação no momento de realização destes eventos não seja considerada a forma exclusiva de atribuição de
presença; b) De acordo com a disposição do/a docente e com o consen�mento e conhecimento das/dos discentes os
encontros síncronos podem ser gravados e socializados posteriormente com a turma. II. Aprovação do uso, como
plataformas didá�cas, do moodle, sigaa, google meet, rnp, zoom, jitsi meete streamings em redes sociais; ficando a
cargo da/o docente a escolha. III. Ressalta-se a necessidade de registro das a�vidades no sigaa. IV. Avaliação:
orientar/lembrar aos/as estudantes que, caso não consigam, por mo�vos diversos, entregar as a�vidades e/ou
avaliações, há a possibilidade de trancar a disciplina no decorrer do semestre, evitando assim a reprovação. A pauta
rela�va a apresentação dos nomes para formação da comissão eleitoral para coordenador(a) e vice-coordenador(a) –
Pauta 2 -  e das eleições para escolha dos membros do Conselho do IHLM - Pauta 3 - teve como encaminhamento de
que ambas aconteceriam de forma unificada (juntas). Após a explanação e nada mais havendo a tratar, a sessão foi
encerrada às doze horas e vinte 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_____________________________________
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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

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 ___________________________________________________
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                                                                    São Francisco do Conde, 06 de Agosto de 2020.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE DIAS ROSA, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em
22/09/2020, às 16:31, 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 ELIZIA CRISTINA FERREIRA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR,
em 22/09/2020, às 19:21, 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 MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 23/09/2020, às 11:31, 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 RICARDO MATHEUS BENEDICTO, COORDENADORA DE CURSO, em
23/09/2020, às 11:43, 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 TACILLA DA COSTA E SÁ SIQUEIRA SANTOS, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 23/09/2020, às 16:42, 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
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 24/09/2020, às 10:33, 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 26/09/2020, às
10:14, 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 ANDRESSA DE FREITAS RIBEIRO, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 30/09/2020, às 10:36, 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, DIRETOR(A) DE INSTITUTO,
SUBSTITUTO(A), em 16/10/2020, às 09:26, 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 17/10/2020, às 19:41, 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 ERIC BRASIL NEPOMUCENO, COORDENADORA DE CURSO, em
19/10/2020, às 09:56, 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
19/10/2020, às 10:49, 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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