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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

Ata da 19ª Reunião Ordinária do Conselho do Instituto de Humanidades e Letras, Campus dos Malês.

 

No dia 19 de novembro de dois mil e vinte (19/11/2020), às dez horas e dez minutos, através de videochamada com
uso da plataforma do Google Meet, realizou-se a 19ª Sessão Ordinária do Conselho do Ins�tuto de Humanidades e
Letras, Campus dos Malês. A reunião foi presidida pelo Vice-Diretor do IHL – Campus dos Malês, Prof. Dr. Marcos
Carvalho Lopes, 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. Lavínia Rodrigues de Jesus (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 C Andrade (Representante Docente do Curso de Licenciatura em Pedagogia), Prof. Drª. Maria Andréa dos
Santos Soares (Vice-Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais), Prof.ª Drª. Layla (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. Maria Cláudia Cardoso Ferreira (Vice-
Coordenadora do Curso de Licenciatura[ADR1]  em História), Prof. Dr. Igor de Oliveira (Representante Docente do
Curso em Licenciatura em História), Prof. Dr. Marcos Carvalho Lopes (Vice Diretor do IHL-Malês) e Macaulay Pereira
Bandeira (Representação Discente); O Prof. Marcos Carvalho, após estabelecer a instalação do Conselho, deu
prosseguimento a reunião, sendo discu�dos os seguintes pontos de pautas: 1 – Afastamento para pós-doc da
docente Idalina Maria Almeida de Freitas – A Coordenadora em exercício, do Curso de Licenciatura em História,
Professora Maria Cláudia Cardoso, informou que a professora Idalina pretende desenvolver os estudos nas áreas de
escravidão e abolição, estudando a Escola agrícola de São Francisco do Conde. A previsão de saída seria a par�r de
março de 2021, para a UFF-RJ. Maria Cardoso informou acerca de parecer favorável, elaborado por comissão
ins�tuída pelo colegiado, à saída da docente para pós-doc. O Professor Marcos Carvalho solicitou que haja a indicação
em parecer de quais docentes irão subs�tuir Idalina de Freitas durante o afastamento. Colocada em votação, o
conselho aprovou por unanimidade a saída para pós-doc da docente Idalina Maria Almeida de Freitas. 2 –
Apresentação da distribuição das disciplinas do semestre 2020.1 – Elizia Ferreira, Coordenadora do Curso de
Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, informou que a projeção de ofertas do BIH estava pronta, mas
aguardava algumas informações dos demais colegiados para divulgação. Após a explanação de Elizia, a professora
Maria Cláudia Cardoso pontuou que a professora Clícea poderia seria subs�tuída pelo professor Eric Nepomuceno ou
por outro docente a ser contratado. Ricardo Benedicto, Coordenador do Curso de Licenciatura em Pedagogia,
informou acerca da alteração em 2 componentes apenas. O Coordenador do Curso de Licenciatura em Letras,
Eduardo Ferreira, pontuou das dificuldades em mais um semestre sem professor de Libras no Campus dos Malês.
Eduardo solicitou que o processo de redistribuição da docente oriunda da UFRB seja deba�do e dado
encaminhamento por parte da direção do ins�tuto. Marcos Carvalho sugeriu enviar o�cio para a Reitoria cobrando
uma posição das instâncias superiores. 3 – Regras para distribuição de carga horária, disciplinas e afastamentos em
geral. A Coordenadora do Curso de Humanidades, Elizia Ferreira, argumentou que encontrava dificuldades em
elaborar uma lista para afastamentos por ter docentes dos demais colegiados. Além disso, os critérios para
distribuição de disciplinas no curso seguem arranjos informais feitos pelas coordenações e seria interessante que isso
fosse ins�tucionalizado e orientado pelo IHL. Com a aprovação do regimento do curso, passaram a ser membros do
colegiado de BIH, todos os docentes que não lecionam nos demais cursos e com isso, houve redução de docentes que
pertencem apenas ao BIH. Informou também, que o colegiado é formado por representações dos demais cursos.
Após contextualização, Elizia propôs que haja uma organização geral do ins�tuto em relação às saídas para pós-doc e
licença capacitação. Marcos Carvalho pontuou que a falta de uma coordenação central repercu�u no BIH e
enfraqueceu poli�camente o que deveria ser o maior colegiado. Ponderou a necessidade de uma revisão no
regimento do curso, ainda que o mesmo tenha sido aprovado recentemente. Após a manifestação dos conselheiros,
foram definidos os seguintes encaminhamentos: retomada do fórum interno dos cursos, com a ampliação da
discussão acerca dos afastamentos e licenças pós-doc e para discu�r a distribuição das aulas em âmbito do IHL-Malês
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para o ano de 2021. Apenas Elizia Ferreira foi contrária ao encaminhamento, por entender ser necessário uma
reunião do conselho para discu�r a distribuição das aulas em separado do fórum. A par�r do quarto ponto de pauta,
após retornar de outro encontro virtual, Pedro Acosta Leyva, assumiu a direção da reunião. 4 – Duração da
composição/representação do Colegiado de Humanidades. Elizia Ferreira informou que o regimento não define
quanto tempo dura cada representação e que a decisão poderia ser orientada pelo conselho. Elizia propôs que a
duração da representação do colegiado acompanhasse a mesma duração do mandato da coordenação do curso. Os
mandatos dos membros indicados pelas terminalidades tenham vigência de 2 anos, assim como os mandatos dos
coordenadores. Colocado em votação, o Conselho do IHL-Malês aprovou a proposta por unanimidade. 5 – Eleições.
Leyva informou que a maioria dos colegiados de cursos já �nham definidos os pleitos eleitorais. Restando o curso de
Ciências Sociais a definir o Vice-Coordenador e o curso de Relações Internacionais definir o Coordenador. Leyva
propôs a criação do edital para Ciências Sociais ainda em novembro e eleição em Janeiro de 2021. Já no caso de
Relações Internacionais seja lançado edital em janeiro. Em relação ao Conselho do IHL-Malês, o edital seja lançado
em novembro e a eleição em janeiro para 07 representantes docentes. Atendendo o mínimo de 45 dias até a
realização da eleição. Maria Andréa Soares frisou que a sugestão é fazer a eleição entre 11 e 15 de janeiro, com o
lançamento do edital até dia 25 de novembro. Cinthia propôs lançar os editais concomitantemente ao edital de
Ciências Sociais. Informes: Eduardo Ferreira leu a carta oriunda do Colegiado de Letras e teceu crí�cas a alguns
aspectos não atendidos pela universidade, tais como: Biossegurança não atendida no Campus dos Malês,
disponibilização de equipamentos e suporte na área de tecnologias da informação, a capacitação dos discentes, a
garan�a de atendimento à saúde psicológica dos discentes entre outros. Solicitou que o conselho acione as instâncias
superiores para atendimento das demandas. a) NuLiM. Pedro Leyva informou que o processo referente ao núcleo de
línguas passou pelas instâncias exigidas e seguiu para aprovação no CONSEPE. b) Mestrado em Letras. O Diretor do
IHL-Malês informou da reunião junto aos avaliadores do MEC e da sensação posi�va em torno da aceitação da
proposta. Pontuou ainda que a secretaria municipal em educação cedeu 4 salas para uso no mestrado. c) Regimento
Interno de RI. Pedro Leyva informou que o regimento passou pelas instâncias necessárias, faltando a aprovação pelo
CONSEPE. Por fim, o Diretor do IHL-Malês fez referência a morte de um discente do campus e externou a tristeza com
o ocorrido junto aos demais membros do conselho. Após a explanação e nada mais havendo a tratar, a sessão foi
encerrada às doze horas e trinta 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. Lavínia Rodrigues de Jesus _________________________________

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. Paulo Gomes Vaz ______________________________

Suplente:____________________________________________________________ 
 

Coordenador do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais

Prof. Dr. Rafael Palermo Bu�__________________________________________

Suplente:____________________________________________________________

 

Representante Docente do Curso de Licenciatura em História

Profa. Dr. Igor de Oliveira________________________________

Suplente: ___________________________________________________________

 

Representante Docente do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais

Profa. Dra. Layla Pedreira Carvalho_____________________________________

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, 19 de novembro de 2020.

 [ADR1]

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE DIAS ROSA, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em
05/12/2020, às 12:47, 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 08/12/2020, às
09:03, 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 08/12/2020, 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 MARIA ANDREA DOS SANTOS SOARES, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 08/12/2020, às 18:39, 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 ELIZIA CRISTINA FERREIRA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR,
em 30/12/2020, às 11:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0211096 e o código CRC 5D85C4A9.
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