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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

Ata da 17ª Reunião Ordinária do Conselho do Ins�tuto de Humanidades e Letras, Campus dos Malês.

 

No dia 21 de setembro de dois mil e vinte (21/09/2020), às dez horas e seis minutos, através de videochamada com
uso da plataforma do Google Meet, realizou-se a 17ª 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. 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 Ana Rita de Cássia
Santos Barbosa (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. Dr. Paulo Gomes Vaz (Representante
Docente do Curso de Bacharelado em Relações Internacionais),  Prof. Dr. Eric Brasil Nepomuceno (Coordenador do
Curso de Licenciatura em História), Prof.ª Drª Idalina Maria Almeida de Freitas (Representante docente do Curso de
Licenciatura em História), Prof. Dr. Marcos Carvalho Lopes (Vice Diretor do IHL-Malês) e Macaulay Pereira Bandeira
(Representação Discente); O Prof. Pedro Leyva, após estabelecer a instalação do Conselho, agradeceu a presença das
docentes Jucélia Bispo dos Santos e Ana Rita de Cássia Santos Barbosa, que par�ciparam como convidadas. O diretor
do IHLM deu prosseguimento a reunião pondo em votação os pontos de pautas que foram sugeridos pelos
conselheiros. Após breve discussão, o ponto de pauta referente ao PLEX foi alterado para uma próxima reunião do
conselho, a acontecer no dia 09 de outubro. Assim, foram definidos os seguintes pontos de pautas: 1 – Aprovação da
Ata da 16ª Reunião do Conselho do IHL-Malês. Pedro Leyva fez um breve relato acerca da ata disponibilizada para a
aprovação, colocada em votação, o conselho aprovou a ata da 16ª Reunião Ordinária por 13 votos a favor e 1
abstenção por parte da docente Elizia Ferreira. 2 – Aprovação das adequações do PPC do Curso de Ciências Sociais.
Pedro Leyva solicitou que Rafael Bu�, Coordenador do Curso de Ciências Sociais, fizesse um relato acerca das
modificações no PPC do curso. Rafael informou que a reformulação do PPC foi densa e que a estrutura trouxe uma
nova proposta, mais vinculada às licenciaturas. Rafael pontuou sobre a formação de 6 linhas temá�cas com
componentes obrigatórios e opta�vos com uma nova estrutura de carga horária. Informou da criação dos laboratórios
temá�cos e da preocupação em atender as normas, visando minimizar os impactos rela�vos à transição proposta
para o fluxo curricular prevista para o ano de 2021 conforme a nova resolução das licenciaturas de 2019. Para Rafael,
as adequações no PPC do curso tornou o segundo ciclo com um caráter profissionalizante e voltado para as
licenciaturas. Após a explanação de Rafael Bu�, Elizia indagou se as mudanças no fluxograma de CISO não causaria
alteração em BIH, no tocante aos 3 anos que o aluno precisa realizar no 1° ciclo. Tanto Rafael Bu� quanto Eric
Nepomuceno pontuaram que o aluno entra na terminalidade após concluir o ciclo no BIH, portanto, não exis�ria
impedimento algum nesse sen�do. Colocada para apreciação do conselho, as adequações no PPC de Ciências Sociais
foram aprovadas por 15 votos a favor, sendo registradas 2 (duas) abstenções. 3 – Aprovação/análise da prorrogação
do período de afastamento do docente Fábio Baqueiro Figueiredo. O Coordenador do Curso de História, Eric
Nepomuceno, informou acerca do pedido de prorrogação realizado pelo docente Fábio Baqueiro e pontuou que o
pedido original de afastamento já propunha o pedido de prorrogação até dia 31/07/2021. O afastamento inicial seria
de 01/10/2020 até 31/03/2021, com a prorrogação passou a 10 meses no total. Eric informou da formação de uma
comissão interna do Colegiado de História que avaliou e deu parecer favorável à prorrogação e da aprovação do
pedido pelo próprio colegiado do curso. Após o relato de Eric, a proposta foi colocada em votação e o Conselho do
IHLM aprovou por unanimidade o pedido de prorrogação do período de afastamento do docente Fábio Baqueiro
Figueiredo. 4 – Contribuições para a minuta do documento elaborado pela CPPD, sobre os afastamentos docentes
na UNILAB. O Diretor do IHLM, Pedro Leyva, convidou a docente Jucélia Bispo dos Santos para passar alguns informes
acerca do trabalho realizado sobre o afastamento docente no âmbito da UNILAB. Jucélia iniciou informando que
representa o BIH e que a CPPD analisa os processos dos colegas, mas não tem poder regulador e que atualmente as
normas refletem as ações de um governo neoliberal. Frisou o fato da UNILAB ainda não ter criado normas acerca da
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carga horária e que há um maior controle realizado pelo Ministério da Economia sobre a universidade e que apenas
10% do quadro de pessoal pode sair para afastamento. Jucélia pontuou que a CPPD está criando um processo sele�vo
baseado na meritocracia, bem como critérios que possam nortear os editais de seleção a par�r da contribuição dos
colegiados. Após a explanação de Jucélia, Leyva franqueou a fala aos conselheiros. O professor Eduardo Ferreira
mencionou que, em discussão no Colegiado de Letras, surgiu o ques�onamento em torno do que seria figura do
supervisor e se havia embasamento legal para isso. Ques�onou acerca da porcentagem des�nada aos afastamentos,
uma vez que é direito do servidor. Eduardo solicitou ainda que o barema fosse revisto pela comissão. Após a fala de
Eduardo, a docente Cinthia Campos também demonstrou preocupação com a questão do barema e salientou que o
mesmo parece ter sido projetado levando em consideração o perfil dos docentes da UNILAB no Ceará. Outro
ques�onamento levantado por Cinthia Campos foi acerca da pontuação rela�va a quem exerce a�vidades de gestão,
por ser bem menor quando comparadas a outras a�vidades do barema. Em seguida a fala de Cinthia, Eric
Nepomuceno informou que o colegiado ainda não havia discu�do a minuta sugerida pela CPPD, mas frisou que existe
um planejamento por parte do colegiado que pode sofrer impactos. A professora Elizia Ferreira sugeriu que o
conselho do ins�tuto construísse uma proposta conjunta e informou que o Colegiado de Humanidades tem 8
docentes que lecionam apenas no BIH, mas ainda assim, não conseguem afastar dois docentes ao mesmo tempo.
Após a explanação dos conselheiros, a professora Jucelia dos Santos comentou acerca das dificuldades encontradas
pela CPPD e lamentou a inexistência de uma pró-reitoria de gestão de pessoas. Explicou que o supervisor terá o papel
de acompanhar o docente em capacitação, de modo a verificar se o que foi proposto está sendo executado. Eric
Nepomuceno frisou que sem uma resolução interna e sem apoio dos colegiados, os docentes não conseguirão os
afastamentos. Cinthia sugeriu ques�onar o barema e que o IHLM reforce junto à CPPD que as discussões dos
colegiados sejam levadas em consideração. A professora Andressa Ribeiro sugeriu que o IHLM ques�one a não
contratação de professores subs�tutos. Encaminhamento: Após as discussões, ficou definido que o Conselho do IHLM
se manifeste acerca da minuta referente aos afastamentos para pós-doc e sobre a estrutura do barema proposto. 5 –
Regimento Interno do IHLM. A) Eleições para a composição do Conselho do IHLM. Pedro Leyva propôs a revisão do
atual estatuto de forma pormenorizada e nova eleição a ser realizada entre janeiro e fevereiro de 2021. Informou da
necessidade de criação de uma comissão 45 dias antes do pleito. Dessa forma, os novos conselheiros poderiam ter a
portaria como representante expedida. As docentes Idalina de Freitas e Wânia da Silva se propuseram a par�cipar da
comissão. Após a explanação e nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às doze horas e quarenta 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
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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

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, 21 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE DIAS ROSA, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em
18/10/2020, 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 EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS, COORDENADORA DE CURSO, em
19/10/2020, às 09:39, 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 ANDRESSA DE FREITAS RIBEIRO, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 19/10/2020, 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.

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 RAFAEL PALERMO BUTI, COORDENADORA DE CURSO, em 21/10/2020,
às 10:09, 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 ANA RITA DE CASSIA SANTOS BARBOSA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 24/10/2020, às 10:58, 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
26/10/2020, às 10:05, 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 26/10/2020, às 11:27, 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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