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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE HUMANIDADES E LETRAS,
CAMPUS DOS MALÊS.

No dia 18 de março de dois mil e vinte e um (18/03/2021), às dez horas e sete minutos, através de
videochamada com uso da plataforma do Google Meet, realizou-se a 21ª 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 Caterina
Alessandra Rea (Coordenadora do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades), Prof. Dr.
Marlon Marcos Vieira Passos (Vice-Coordenador do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em
Humanidades), Prof.ª Drª. Wânia Miranda Araújo da Silva (Coordenadora do Curso de Licenciatura em
Letras), Prof.ª Drª Carla Verônica Albuquerque Almeida. (Coordenadora do Curso de Licenciatura em
Pedagogia), Prof. Dr. Alexandre Cohn da Silveira (Representante Docente), Prof.ª Drª. Juliana Dourado
Bueno (Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais), Prof.ª Drª. Tacilla da Costa e Sá
Siqueira Santos (Representante Docente), Prof.ª Drª. Carla Craice da Silva (Representante Docente), Prof.
Dr. Daniel de Lucca Reis Costa (Coordenador do Curso de Bacharelado em Relações Internacionais), Prof.
Dr. Paulo Alves Júnior (Coordenador do Curso de Licenciatura em História), Prof. Dr. Igor de Oliveira
(Representante Docente), Prof. Dr. Marcos Carvalho Lopes (Vice-Diretor do IHL-Malês); O Prof. Pedro
Leyva, após estabelecer a instalação do Conselho, deu prosseguimento a reunião propondo a votação dos
pontos de pautas sugeridos pelos conselheiros. Após aprovação por unanimidade do conselho, os pontos
de pautas discu�dos foram: 1 – Planejamento para o Ano de 2021 – O professor Marcos Carvalho, que
assumiu a reunião após queda na conexão de internet de Pedro Leyva, pontuou acerca das dificuldades
inerentes a UNILAB, sobretudo porque o planejamento a ser discu�do deveria ser para o ano posterior.
Pedro Leyva retornou e deu prosseguimento à reunião informando sobre o levantamento do que poderia
ser executado para o ano de 2021, como: o desenvolvimento dos mestrados com outras universidades
africanas, a dinamização do NuLiM e do Centro de Culturas Africanas. O Diretor do IHL-Malês solicitou
que as coordenações fizessem um relato acerca do trabalho desenvolvido, começando pelo Colegiado de
História, que já estava com o trabalho em curso. Paulo Junior, Coordenador do Curso de História,
informou da existência de um grupo de trabalho, formado no início do semestre, que vem trabalhando na
produção de uma minuta e prevê remetê-la até o final de abril. Paulo Junior frisou que pretende
consolidar o projeto do mestrado até o final do semestre, passando por todas as instâncias cabíveis da
universidade. Em seguida, Pedro Leyva convidou a Coordenadora do Curso de Pedagogia para relatar
acerca do projeto de mestrado. A professora Carla Almeida pontuou que o projeto estava bem adiantado,
mas que faltavam alguns ajustes antes da submissão às instâncias cabíveis. Relatou sobre uma reunião
com o pessoal do Ceará, com a presença de Ranoyca, onde foram apontados ajustes que estão sendo
sanados. Após a fala de Carla Almeida, o professor Marcos Carvalho Lopes ponderou que o caminho do
planejamento estava problemá�co por não ter um PDI que direcione as ações, uma vez que a direção
deveria estar pautado pelo que está no PDI, mas à medida que ele não existe, o planejamento espelha as
inicia�vas das coordenações e dos docentes e não de um planejamento central trazido pelas pró-
reitorias. Marcos Lopes frisou que não há como planejar sem um PDI e uma missão ins�tucional definida.
O docente informou ainda que, o planejamento previa a dinamização dos órgãos suplementares, Centro
de Estudos Africanos e NuLiM e a elaboração da proposta de novos cursos. Após a fala de Marcos
Carvalho, Alexandre da Silveira concordou com pensamento do colega, mas manifestou esperança de que
com o estatuto aprovado, o passo seguinte pudesse ser o PDI. Alexandre da Silveira mencionou que a
questão do espaço �sico era o mais sensível, mas que poderiam ser buscados via parcerias com as
prefeituras, falou do empenho exigido para a construção de um projeto de mestrado e a carga horária
docente e os trâmites burocrá�cos, tanto do campo jurídico quanto pedagógico, para enfim colocar o
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projeto em prá�ca. O PDI daria o direcionamento porque iria pensar a universalidade a longo prazo e a
universidade está crescendo e precisa de espaço �sico, de gente e de estrutura. Alexandre da Silveira
sugeriu a necessidade de construção de um documento com a solicitação de criação do PDI e que fosse
enviado, via IHL, para instâncias superiores. Em seguida, Tacilla Santos manifestou preocupação com o
fato de precarização e da criação de demandas sem uma base sólida de estrutura mínima de trabalho.
Tacilla Santos afirmou que tanto a pós-graduação e mestrados, assim como a criação de novos cursos são
importan�ssimos. Mas, como criar demandas para novos cursos sem que haja perspec�vas de concursos
para professores, ques�onou a docente. Ponderou se preocupar com a questão em torno das parcerias
com as escolas municipais, uma vez que seria uma espécie de “tapa buracos”, com todos os riscos que já
são conhecidos por toda comunidade acadêmica. Informou não conceber nenhum �po de suposição de
planejamento com novas proposições, com avanços, sem que haja uma garan�a mínima estrutural. Que
seria a entrega dos prédios da UNILAB, nos Malês, além da estruturação de carreiras dos docentes. Tacilla
ainda pontuou a necessidade de se refle�r sobre o Plex e o semestre remoto em curso, além de planejar
o semestre seguinte, que ainda será em formato remoto. Qual a diretriz do trabalho sai do conselho para
os docentes e o que o conselho recomenda no tocante a frequência, indagou. Tacilla sugeriu que os
colegiados fizessem reuniões e as proposições para o próximo semestre fossem reme�das ao conselho. A
professora Wânia da Silva, Coordenadora do Curso de Letras, informou acerca do planejamento das aulas
para o semestre 2020.2 e do arranjo junto às coordenações para suprir a necessidade de docentes. Falou
das dificuldades enfrentadas pelos discentes, inclusive veteranos, muitos pensando em trancar o curso.
Frisou a necessidade de mais TAES para atender as demandas administra�vas por estarem acumulando
trabalho que poderiam ser supridos por técnicos. Em seguida, Marcos Lopes chamou atenção para o fato
de refle�r qual seria a jurisdição enquanto conselho, pois o PDI, por exemplo, era atribuição de outros
órgãos superiores, bem como a conclusão dos prédios e sugeriu se concentrarem para responder as
questões pedagógicas. Marcos Lopes sugeriu que o conselho estabelecesse uma diretriz, um
planejamento a ser seguido, a par�r da análise do Plex e do semestre em curso, levando em conta o que
for discu�do e proposto nas reuniões dos colegiados dos cursos. O professor Alexandre da Silveira
comentou que há alunos acome�dos com COVID-19, com familiares com a doença e não há
direcionamento de como proceder nesses casos. Na mesma linha de pensamento, Caterina Rea informou
que vários alunos estavam solicitando trancamento fora do prazo e que deveria exis�r orientações, a
nível de ins�tuto, de como proceder. Em seguida, o Coordenador do Curso de Relações Internacionais,
Daniel Costa, salientou que tanto a falta de estrutura �sica quanto a questão da falta de técnicos
administra�vos são temas recorrentes nas reuniões e deveriam ser lançados em ata. Daniel Costa ainda
informou sobre a questão estrutural dos estudantes, da questão sanitária em torno deles e da exclusão
digital a que estão subme�dos. A coordenadora do Curso de Ciências Sociais, Juliana Bueno, mencionou
que alunos e docentes estão acome�dos por COVID e ques�onou qual seria a orientação aos docentes de
como agir em tais casos. Juliana Bueno sugeriu que o IHL encaminhasse às instâncias cabíveis, a
solicitação para que no semestre em curso e para 2020.2, o trancamento de disciplinas seja até o final do
semestre. Tecidas as considerações por parte dos conselheiros, o Diretor do IHL-Malês argumentou que
as diretrizes propostas fossem encaminhadas via CONSEPE e convidou a representante dos Malês,
professora Carla da Silva, a se pronunciar. Carla da Silva sinalizou o fato de ter sido aprovada uma
resolução especial para o Plex, o que permi�u a inserção de itens de flexibilização, o que não ocorreu
para o atual semestre. Carla da Silva disse entender que deveria par�r do ins�tuto a provocação do tema.
Pedro Leiva argumentou que a parte estrutural não é obrigação do Conselho do IHL, cabendo ao ins�tuto
tratar de questões acadêmicas, sendo que as questões estruturais deveriam ser reme�das ao ConMalês.
Professora Tacilla ponderou que a parte pedagógica não pode se dissociar da administra�va. Na mesma
linha, Alexandre da Silveira discordou da fala de Pedro Leyva. O docente argumentou que ao fazer um
projeto de mestrado, se é obrigado a informar todo um estudo sobre estrutura �sica, quan�dade de
computadores, salas de atendimento, tudo que o curso tem a oferecer. Alexandre da Silveira concluiu
afirmando que é papel do conselho discu�r as questões estruturais e se posicionar diante do cenário de
falta de gestão pública. A par�r daí, indicar proposições, pressões, que possam colaborar com quem
esteja trabalhando no âmbito das estruturas. Após a fala de Alexandre da Silveira, Pedro Leyva disse que
não desvincula a questão estrutural da pedagógica, mas era responsabilidade da direção do campus e
reitoria, a busca por espaços �sicos. A reunião prosseguiu com os conselheiros tecendo a opinião sobre a
visão do papel do ins�tuto, questão de cunho racial envolvendo as experiências de vida do diretor, de
Juliana Bueno e de Tacilla Santos. Após intervenção da docente Wânia da Silva, que destacou que o papel
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do conselho era discu�r questões pedagógicas e acadêmicas. Mas, inevitavelmente, o assunto estrutural
estaria sempre presente porque afeta a todos. Como encaminhamento, os conselheiros definiram que os
colegiados discu�ssem acerca do que foi o Plex, o semestre remoto de 2020.1 e apontem diretrizes a
serem trazidas ao Conselho do IHL para análise. 2 – Afastamentos – a) Pós-doutorado do docente Ercílio
Neves Brandão Langa – Pedro Leyva convidou os coordenadores dos cursos de Ciências Sociais e
Relações Internacionais para um relato sobre o pedido do docente. Juliana Bueno informou que a
solicitação para pós-doutorado de Ercílio Langa já havia sido aprovado no colegiado e a distribuição das
turmas já haviam sido realizadas entre os docentes. Pontuou que o Pós-doc seria na UFBA, entre
28/02/2022 a 27/02/2023. Daniel Costa pontuou acerca da contribuição do estudo no âmbito das
Relações Internacionais, sobretudo, no aspecto dos estudos migratórios e a intersecção com os
programas ligados às polí�cas públicas no campo da saúde. Colocado em votação, o Conselho do IHL-
Malês aprovou por unanimidade o afastamento para pós-doutorado do docente Ercílio Neves Brandão
Langa.  b) Licença para Capacitação do docente Carlindo Fausto Antônio – A coordenadora do curso de
Pedagogia, Carla Almeida, informou da solicitação do docente para realização de curso na área de Libras,
junto à Universidade do Tocan�ns, com previsão de saída para 09 de maio de 2021 e carga horária de 200
horas. Carla Almeida frisou que a solicitação foi aprovada pelo colegiado do curso e que as disciplinas
ministradas pelo docente foram redistribuídas a outros professores. O conselho aprovou por
unanimidade o afastamento para Licença Capacitação do docente Carlindo Fausto Antônio. c) Pós-
doutorado do docente Deolindo Nunes de Barros – O coordenador do curso de Relações Internacionais,
Daniel Costa, informou que a saída seria a par�r de 01 de maio até 31 de dezembro de 2021. O Pós-
doutorado seria realizado na Unicamp e que o estudo traria contribuições no campo dos estudos
africanos e diásporas. O coordenador pontuou que a proposta foi analisada pelo colegiado e que a
programação da subs�tuição dos docentes para assumir as disciplinas foi realizada. Posto em votação, o
Conselho do IHL-Malês aprovou por unanimidade a saída para Pós-doutorado do docente Deolindo
Nunes de Barros. d) Licença para Capacitação do docente Eduardo Antonio Estevam Santos – O
coordenador do curso de História, Paulo Alves Júnior, mencionou que a licença seria para estudo na
Universidade Federal Fluminense, junto ao núcleo de estudos africanos, com previsão de saída para 20 de
maio até 20 de agosto de 2021. Toda documentação já havia sido providenciada, assim como a aprovação
pelo colegiado e o planejamento da distribuição das disciplinas. O conselho do IHL-Malês aprovou por
unanimidade a saída para Licença Capacitação do docente Eduardo Antonio Estevam. 3 – Processo de
presença/falta – O Diretor do IHL-Malês fez um breve histórico acerca do processo ao qual uma aluna
informa possuir 100% de presença, ao passo que a docente, do Curso de Letras, informa da reprovação
por falta. Diante do impasse que se arrasta há anos, a procuradoria foi acionada e sugeriu que o conselho
do ins�tuto analisasse o caso. A estudante solicitou que o conselho revisse a decisão do Colegiado de
Letras. A Coordenadora do Curso de Letras, Wânia Araújo, referiu se tratar de um processo aberto em
2018, onde a aluna solicitou revisão da reprovação. O processo passou por várias comissões e teve o
pedido negado, mas o impasse permanece. Aberta a discussão aos conselheiros, a proposta de retorno
para análise do Colegiado de Letras foi descartada, pois o assunto já havia sido exaus�vamente discu�do,
sempre mantendo decisão pela reprovação da aluna. Como encaminhamento, ficou decidido a criação de
uma comissão com 03 (três) membros do conselho, que não sejam do colegiado envolvido no caso, para
que colham informações e construam um novo processo a ser encaminhado para outra instância
deliberar sobre o assunto. 4 – PPC de Pedagogia -  A professora Carla Almeida destacou que as principais
mudanças são rela�vas ao relatório bibliográfico, para análise do conselho, bem como as alterações ao
TCC propostas pelo SIBIUNI. Informou da alteração realizada no projeto pedagógico relacionadas ao
trabalho de conclusão de curso, com adequação as reflexões e discussões textuais de acordo com as
orientações disponibilizada pelo SIBIUNI, adequando ao curso de Pedagogia. O relatório bibliográfico não
foi inserido porque dependia de aprovação do conselho. Pontuou acerca da leitura detalhada sobre as
obras que constam, para indicar as que precisariam ser subs�tuídas, seja por publicações mais recentes e
relevantes ou por não estar mais disponível para compras. A pesquisa foi feita por cada docente que
ministram os componentes, jus�ficando a importância do livro, conforme consta no relatório
bibliográfico. Posto em votação, o Conselho do IHL-Malês aprovou por unanimidade as adequações
realizadas ao PPC de Pedagogia e a lista bibliográfica proposta. Informes: a) NuLiM. Alexandre da Silveira
informou que o Núcleo de Línguas e Linguagens havia sido aprovado pelo CONSUNI no início de
dezembro de 2020 e que a par�r de então, estão trabalhando como o núcleo irá funcionar. O docente
relatou ter recebido da Direção do Ins�tuto, a solicitação do envio das a�vidades que estavam sendo
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desenvolvidas e acerca da coordenação do núcleo. Pontuou que entre as várias informações trocadas,
surgiu o ques�onamento sobre a portaria que efe�varia a coordenadora e vice-coordenador do núcleo.
Alexandre da Silveira disse que há uma discussão interna em torno de quem deve emi�r tal portaria. A
Superintendência de Gestão de Pessoas, através de Adriano Semião, alertou no dia 12 de março, que
diferentemente do que foi feito no Ceará, onde a designação foi feita pelo Reitor, o Estatuto da UNILAB
atribui competência ao Diretor de Unidade Acadêmica. Diante do impasse, Adriano Semião abriu um
processo e encaminhou para procuradoria para que se manifeste acerca da competência para emissão da
portaria. Alexandre da Silveira encerrou informando que tem discu�do com Lídia Lima sobre a
organização das ações, mas que não tornariam públicas sem que houvesse segurança jurídica para agir. b)
Concurso para professor subs�tuto – A professora Juliana Bueno informou que Ciências Sociais tem um
edital aberto com vaga para área de Antropologia, com inscrições até o dia 25 de março, realizado para
cobrir a vaga de uma docente que entrará em licença maternidade. A professora Wânia da Silva destacou
que o curso de Letras �nha dois concursos abertos, editais 05 e 06, o edital 05 para a vaga da professora
Mirian, a diretora e o edital 06 para subs�tuir uma docente em licença maternidade. Wânia da Silva
pontuou que haveria apenas avaliação de �tulos, com o resultado parcial previsto para início de abril. A
ideia é poder contar com as docentes para o próximo semestre. O professor Daniel Costa informou que o
edital estava sendo construindo, frisou estar fechando junto com a comissão para lançar o edital nos
próximos dias. Daniel Reis pontuou que a vaga era para suprir uma docente em licença maternidade. Por
fim, Pedro Leyva informou sobre aspectos percebidos nas inscrições, como o número grande de mulheres
e sugeriu que aos demais editais fosse dado um toque de interdisciplinaridade na solicitação dos
requisitos. c) SEMUNI – Marcos Carvalho comentou acerca da decisão de quem fosse apresentar trabalho
ter que gravar o material por conta própria e solicitou que fosse requerido junto a PROEX a não
par�cipação de alunos bolsistas. Que não cobrasse a obrigatoriedade de par�cipação dada as condições
de materiais que não há para oferecer aos estudantes. Sobretudo, por ser um evento referente ao ano
anterior. Após a explanação e nada mais havendo a tratar, Pedro Leyva encerrou a sessão às treze horas e
doze 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.

 

 

                                                                    São Francisco do Conde, 18 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE DIAS ROSA, ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO, em 30/03/2021, às 13:55, 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 DANIEL DE LUCCA REIS COSTA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 30/03/2021, às 14:04, 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 JULIANA DOURADO BUENO, COORDENADORA DE
CURSO, em 30/03/2021, às 14:38, 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
30/03/2021, às 16:33, 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 MARCOS CARVALHO LOPES, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 30/03/2021, às 16:36, 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 CATERINA ALESSANDRA REA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 31/03/2021, às 11:37, 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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Documento assinado eletronicamente por TACILLA DA COSTA E SÁ SIQUEIRA SANTOS, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 05/04/2021, às 18:57, 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 07/04/2021, às 16:48, 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 PAULO ALVES JUNIOR, COORDENADORA DE CURSO, em
16/04/2021, às 16:17, 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 CARLA VERONICA ALBUQUERQUE ALMEIDA,
COORDENADORA DE CURSO, em 16/04/2021, às 16:18, 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 COHN DA SILVEIRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 16/07/2021, às 16:24, 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 CARLA CRAICE DA SILVA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 16/07/2021, às 17:33, 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 IGOR FONSECA DE OLIVEIRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 20/07/2021, às 07:07, 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 MARLON MARCOS VIEIRA PASSOS, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 22/09/2021, às 10:12, 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 0257894 e
o código CRC DBF665B1.

Referência: Processo nº 23804.000372/2021-19 SEI nº 0257894
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