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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

Ata da 22ª Reunião Ordinária do Conselho do Instituto de Humanidades e Letras, Campus dos Malês.

 

No dia 27 de maio de dois mil e vinte e um (27/05/2021), às dez horas e vinte minutos, através de
videochamada com uso da plataforma do Google Meet, realizou-se a 22ª 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.ª Drª Andreia Cardoso Silveira (Vice-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. Nuno Fernando de Pinho e Silva de Almeida Falcão (Vice-Coordenador do Curso de Licenciatura em
História), Prof. Dr. Igor de Oliveira (Representante Docente), Prof. Dr. Marcos Carvalho Lopes (Vice-
Diretor do IHL-Malês) e Macaulay Pereira Bandeira (Representante Discente). 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 – Aprovação das atas da 20ª e 21ª Reunião do Conselho do IHLM – O Diretor do IHL-
Malês, Pedro Leyva, pontuou que as atas haviam sido compar�lhadas anteriormente e solicitou que fosse
feito uma breve memória pelo secretário. Após análise, o Conselho do IHL-Malês aprovou as atas da 20ª
e 21ª Reunião do Conselho, o docente Nuno Falcão absteve-se de votar por não ter par�cipado das
referidas reuniões. 2 – Afastamento para pós-doc de Eduardo Estevam Santos. – Pedro Leyva convidou o
Vice-Coordenador do Curso de História, Prof. Dr. Nuno Fernando Falcão, para um relato sobre o pedido
do docente. Nuno Falcão informou que a solicitação para pós-doutorado de Eduardo Estevam Santos
prever o afastamento entre outubro de 2021 e outubro de 2022, na Universidade da Pensilvânia, nos
Estados Unidos. Nuno Falcão pontuou que o pedido havia sido aprovado no colegiado e a distribuição das
turmas já haviam sido realizadas entre os docentes. Colocado em votação, o Conselho do IHL-Malês
aprovou por unanimidade o afastamento para pós-doutorado do docente Eduardo Estevam Santos. 3 –
Situação do semestre 2020.2 – Pedro Leyva solicitou que os coordenadores fizessem um breve relato
sobre a situação per�nente aos seus respec�vos cursos, quais as necessidades ou estratégias de cada
coordenador. A professora Juliana Bueno, Coordenadora do Curso de Ciências Sociais, pontuou acerca da
situação do docente de Libras e a situação dos professores subs�tutos que ainda não haviam sido
contratados. A coordenadora chamou atenção para a questão do aproveitamento das disciplinas ele�vas,
que por conta de informações desencontradas, culminou no não aproveitamento das disciplinas cursadas
por um aluno no Bacharelado em Humanidades e a não autorização da formatura do discente. Pedro
Leyva informou ter enviado o ques�onamento sobre a contratação dos professores subs�tutos para a
Superintendência de Gestão de Pessoas, mas Juliana Bueno frisou não ter recebido resposta acerca do
assunto. O Coordenador de Relações Internacionais, Daniel Costa pontuou que quatro disciplinas
ofertadas para o Curso de Humanidades foram atribuídas a professores subs�tutos, sendo que duas delas
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para turmas de primeiro semestre. Daniel Costa comentou sobre a necessidade de uma quinta disciplina
ser ofertada, sobretudo pela entrada de novos estudantes estrangeiros, mas que ainda não �nha docente
atribuído. Outro ponto relatado pelo Coordenador de Relações Internacionais é que apesar do curso ser
um bacharelado, há a obrigatoriedade dos estágios profissionais e que o supervisor de estágio do curso é
o único posto do ins�tuto que não computa carga horária ao docente. O úl�mo ponto abordado por
Daniel Costa foi acerca das adequações realizadas no PPC do curso, visando uma possível avaliação do
Ministério da Educação.  Posteriormente a fala de Daniel Costa, a Coordenadora do Bacharelado em
Humanidades, Caterina Rea, informou que tanto o Colegiado de Letras quanto do BIH foram convidados
para uma reunião com a PROGRAD, onde foi informado que os estudantes estrangeiros permaneceriam
em seus países de origem, mas iniciariam o semestre no dia 21 de junho. A par�r daí, surgiram a
demanda por novas turmas. Para as turmas de Leitura e Produção de Textos I, Inserção à Vida
Universitária e Iniciação ao Pensamento Cien�fico foram solucionadas as pendências, restando
Sociedade, Diferenças e Direitos Humanos nos Espaços Lusófonos. Caterina Rea informou que os
estudantes estrangeiros iriam cursar as disciplinas do núcleo comum e manifestou preocupação com
desistências por conta da ausência de docentes para algumas disciplinas e sugeriu a criação de eventos e
a�vidades de acolhimento para os discentes ingressantes, visando evitar possíveis desistências. Após a
fala de Caterina, a Coordenadora do Curso de Pedagogia, Carla Verônica Almeida, apontou a questão em
torno da contratação do docente de Libras e a solicitação de concurso para contratação de docente na
área de Estágio e Ensino de Geografia como sendo as necessidades do colegiado. Informou da realização
do concurso em 2018, mas sem aprovado para essa área de ensino. Frisou que Daniel de Lucca vinha
suprindo a necessidade do colegiado, mas por conta das demandas atuais, não poderá assumir a
disciplina. Após a fala da Coordenadora do Curso de Pedagogia, a professora Wânia da Silva,
Coordenadora do Curso de Letras, apontou o problema em torno da contratação da docente de Libras e
comentou que as questões eram semelhantes aos outros colegiados. A coordenadora destacou questões
relacionadas ao fato do SIGAA não refle�r os projetos pedagógicos dos cursos, o que gera problemas aos
discentes, principalmente na hora de colar grau. Informou da espera pela contratação dos docentes em
Leitura e Produção de Textos, pontuou que geralmente os ingressantes não sabem muito o que fazer e
que o Pulsar que seria para ajudar o discente, só ocorre após a entrada na universidade. Informou da
expecta�va na chegada de cerca de 50 alunos internacionais na universidade para o semestre atual, com
o início previsto para o dia 21 de junho. Frisou a abertura de turmas específicas para esses estudantes,
por conta do fuso horário e que os estudantes fariam só as disciplinas do núcleo comum. Reforçou a
necessidade de recepcionar os estudantes e incen�vá-los a con�nuar. Após o relato de Wânia da Silva,
Pedro Leyva convidou Alexandre da Silveira para relatar suas impressões. Alexandre da Silveira pontuou
que o SIGAA é de uma outra ins�tuição, mas que existe a possibilidade da universidade possuir um
sistema que atenda às demandas internas e atenda às necessidades dos docentes, alunos e técnicos.
Após a fala de Alexandre da Silveira, Pedro Leyva reiterou que o sistema tem que obedecer as
necessidades estruturais e acadêmicas dos cursos. Por fim, o Vice-Coordenador do Curso de História,
Nuno Falcão, ponderou que as questões eram análogas a dos demais colegiados, exceto pelo fato da não
autorização de concurso para professor subs�tuto para vaga de um docente em mandato ele�vo. Após as
falas dos coordenadores, Pedro Leyva destacou a questão da contratação do docente de Libras e a
questão do reconhecimento das ele�vas como demandas comuns entre os cursos. 4 – Aproveitamento
de candidata aprovada em outra IF para a disciplina de Libras (Processo: 23804.500307/2019-74) –
Wânia da Silva fez uma breve contextualização acerca do processo de aproveitamento da docente
proveniente de concurso da UFRB. A docente explicou que o processo foi aberto em 2019, mas que
apenas em janeiro de 2021 foi aprovado pela reitoria. O aproveitamento ficou pendente da aprovação da
lei orçamentaria de 2021, o que só ocorreu após o fim da validade do concurso, o que impossibilita o
aproveitamento por parte da UNILAB. Como alterna�va, a Superintendência de Gestão de Pessoas
solicitou que fosse feito levantamento junto a outras ins�tuições para verificar se exis�am outras
candidatas aprovadas em Libras. Mas a resposta da gestão de pessoas no Malês foi nega�va. Diante do
impasse, Wânia da Silva solicitou ajuda aos colegas do conselho para buscar alterna�vas e propôs para o
semestre atual a criação de um convênio com a prefeitura municipal de São Francisco do Conde. A
docente ponderou ter realizado consulta junto a Pró-Reitora de Graduação acerca da possibilidade do
convênio, recebendo uma resposta posi�va, desde que não haja compensação financeira. Wânia reiterou
a necessidade de um docente de Libras como servidor efe�vo no Campus dos Malês e sugeriu iniciar as
trata�vas com a docente de São Francisco do Conde para combinar o convênio. Após a argumentação da
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Coordenadora do Curso de Letras, Pedro Leyva disse estar buscando uma brecha jurídica para recorrer
acerca do não aproveitamento da docente de Libras e sugeriu que o IHL encaminhe um ques�onamento
sobre a data de contratação dos docentes subs�tutos. O Diretor do IHL-Malês frisou que irá tentar a
contratação do docente de Libras, via aproveitamento de vaga da UFRB ou mediante abertura de
concurso. Carla Craice informou que os concursos estão suspensos, portanto, ainda exis�ria a
possibilidade de contratação da docente via aproveitamento de concurso da UFRB. Em relação as turmas
sem docentes, Pedro Leyva solicitou a opinião dos conselheiros sobre quais alterna�vas a seguir. Caterina
Rea sugeriu que fossem feitas a�vidades para apresentar a universidade, as pró-reitorias, os técnicos e as
instâncias da universidade. A Coordenadora do Curso de Ciências Sociais sugeriu que fosse feito um
rodízio de aulas entre os docentes, com uma mesma aula sendo compar�lhada para as 3 turmas, no caso
das turmas de Antropologia e Colonização. Wânia da Silva ponderou que para as disciplinas de Letras não
seria possível o esquema sugerido por Juliana Bueno, uma vez que se tratavam de disciplinas específicas
e que exigiam o acompanhamento por parte dos docentes, como é o caso de Leitura e Produção de
Textos e Literatura: Medievalismo. Caterina Rea manifestou preocupação com o rodízio em relação ao
SIGAA, se o sistema atenderia e na sobrecarga de trabalho por parte dos coordenadores. Pedro Leyva
destacou que os auxiliares administra�vos poderiam apoiar às coordenações na distribuição dos
materiais para as turmas. Daniel de Lucca Costa destacou que muitos estudantes estrangeiros têm
dificuldades com o mundo letrado, o mundo acadêmico e o mundo virtual. Dificuldade essa encontrada
também em alunos de semestres posteriores e que deveria ser levada em consideração nesse contexto
de buscas de alterna�vas. Daniel de Lucca Costa pontuou ser necessário es�mular e ter contato com os
estudantes ingressantes. A professora Tacilla Santos sinalizou que há o problema em torno das disciplinas
sem docentes por conta da não contratação dos subs�tutos e a questão em torno da abertura de novas
turmas para atender aos alunos estrangeiros que iriam iniciar o semestre. Nesse sen�do, Pedro Leyva
indicou que a situação dos ingressantes é a mais sensível, pois estão chegando à universidade e deveriam
ter um atendimento especializado. O representante discente, Macaulay Pereira, fez uma crí�ca ao
sistema remoto de ensino adotado, pela falta de recursos dos estudantes para arcar com as questões de
informá�ca tanto quanto ao aproveitamento dos estudos. Macaulay encerrou a fala fazendo crí�cas as
condições estruturais do Campus dos Malês. Por fim, Marcos Carvalho cri�cou o fato de receber alunos
com o semestre em curso, mas destacou que ficar sem alunos seria ainda mais problemá�co, uma vez
que o campus já enfrenta problemas relacionados ao déficit de estudantes. Pedro Leyva sugeriu convidar
Artemisa para uma reunião, onde a docente pudesse explicar acerca do processo que estava ocorrendo e
qual seria a ideia dela acerca do processo. A par�r daí, tentar reorganizar o processo diante do atual
quadro de pandemia. Informes: a) NuLiM. Pedro Leyva informou que iria expedir uma portaria com os
membros do colegiado do núcleo e a par�r daí abrir um processo informando à reitoria e solicitando um
processo de eleição para escolha dos coordenadores. Pedro Leyva sugeriu um convite público as pessoas
que queiram fazer parte do NuLiM, a par�r daí escolher o colegiado e esse colegiado eleger o
coordenador do núcleo. b) Mestrado Acadêmico em História. O professor Nuno Falcão informou que o
Colegiado de História nomeou uma comissão para começar a preparar o projeto de mestrado e que já
foram feitos contatos com setores do Ceará para as adequações necessárias. Nuno Falcão destacou que o
obje�vo é estar com o projeto pronto até o período de submissão de mestrados junto ao CAPES. Por fim,
o Diretor do IHL-Malês informou que enviaria às coordenações uma lista para indicação de docentes a
avaliar os trabalhos da semana universitária e acerca da decisão da reitoria e dos órgãos da agricultura do
estado em colocar para funcionar, no espaço Marapé, a agricultura familiar. Após a explanação e nada
mais havendo a tratar, Pedro Leyva encerrou a sessão às doze horas e cinquenta 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, 27 de maio de 2021.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE DIAS ROSA, ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO, em 01/07/2021, às 12:05, 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 PEDRO ACOSTA LEYVA, DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em
01/07/2021, 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 MARCOS CARVALHO LOPES, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 01/07/2021, 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 JULIANA DOURADO BUENO, COORDENADORA DE
CURSO, em 15/07/2021, às 10:21, 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, COORDENADORA
DE CURSO, em 15/07/2021, às 10:21, 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 ALEXANDRE COHN DA SILVEIRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 16/07/2021, 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 CARLA CRAICE DA SILVA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 16/07/2021, às 17:32, 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 DANIEL DE LUCCA REIS COSTA, COORDENADORA DE
CURSO, em 19/07/2021, 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 IGOR FONSECA DE OLIVEIRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 20/07/2021, às 07:08, 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 21/07/2021, às 15:11, 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 09/08/2021, às 11:25, 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 MARLON MARCOS VIEIRA PASSOS, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 22/09/2021, às 10:26, 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 CATERINA ALESSANDRA REA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 11/02/2022, às 09:47, 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 0300219 e
o código CRC 879A8E54.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


11/08/2022 09:24 SEI/UNILAB - 0300219 - Ata de Reunião

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=344226&infra_sist… 5/5

Referência: Processo nº 23804.000372/2021-19 SEI nº 0300219


