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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

Ata da 25ª Reunião Ordinária do Conselho do Instituto de Humanidades e Letras, Campus dos Malês.

 

No dia 03 de agosto de dois mil e vinte e um (03/08/2021), às dez horas e oito minutos, através de
videochamada com uso da plataforma do Google Meet, realizou-se a 25ª 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.ª Drª.
Lavínia Rodrigues de Jesus (Vice-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. Dr. Daniel de Lucca Reis Costa (Coordenador do Curso de Bacharelado em
Relações Internacionais), Prof. Dr. Paulo Alves Junior (Coordenador do Curso de Licenciatura em História),
Prof. Dr. Igor de Oliveira (Representante Docente), Prof. Dr. Marcos Carvalho Lopes (Vice-Diretor do IHL-
Malês), Sueide Menezes da Silva (Representante Discente) e da Professora Lia Dias Laranjeira. A docente
Carla Craice da Silva jus�ficou a ausência por mo�vo de férias. 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 – Editora da UNILAB – A professora Lia Laranjeira informou que acerca de um ano a
criação da editora vem sendo discu�da, inicialmente, apenas com docentes do IHL. Mas que em outubro
de 2020 houve uma ampliação da comissão, passando a ter representantes de todos os ins�tutos da
UNILAB, inclusive Pedro Leyva. Lia Laranjeira esclareceu que os docentes do IHL construíram a minuta do
regimento da editora e compar�lharam com os demais ins�tutos para que fossem feitas sugestões e
ajustes. Após o feedback dos demais ins�tutos, sobretudo do Ins�tuto de Humanidades, o processo foi
enviado via SEI, no dia 09 de dezembro de 2020, para a Reitoria. Mas a minuta não foi encaminhada para
análise do CONSUNI. A docente pontuou o envio de e-mails cobrando respostas acerca do processo, mas
não houve manifestação por parte da Secretaria da Reitoria. Lia Laranjeira informou que no dia 21 de
julho de 2021, o processo foi devolvido ao ins�tuto, mas sem nenhum documento informando o mo�vo
da devolução. A professora reiterou ter feito novo pedido de informações e aguarda resposta. A docente
sugeriu que o conselho encaminhasse a minuta com o regimento da criação da editora para o CONSUNI,
após deliberação do conselho do ins�tuto. O professor Pedro Leyva ponderou ter enviado e-mails
cobrando o mo�vo da devolução do processo e porque só após seis meses o processo foi devolvido e
sem resposta. Como encaminhamento, Lia Laranjeira sugeriu que o conselho do ins�tuto levasse ao
CONSUNI a discussão sobre o andamento do processo da construção do regimento da editora, uma vez
que o reitor estaria presente na reunião. A professora destacou que já existe uma minuta, que a comissão
trabalhou na construção, falta a cobrança pelo andamento do processo. Nesse aspecto, o professor
Marcos Lopes sugeriu aguardar a resposta da reitoria em relação ao processo; pois ao levar para um
órgão colegiado, coloca-se em discussão o que foi feito antes e o ins�tuto pode perder o processo
polí�co de construção sediada no Malês. Como encaminhamento, o Conselho do IHL-Malês resolveu
aguardar uma semana a resposta por parte da reitoria. Caso a resposta não chegue, o ins�tuto se
manifesta. 2 - Indicação de servidores para comporem o Banco de Servidores Disponíveis para
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Composição de Comissões Disciplinares (BSDCCD) – O Diretor do IHLM, Pedro Leyva, informou que foi
enviada uma solicitação para que fossem indicados servidores que fiquem à disposição para formar
comissões responsáveis por avaliar processos disciplinares e administra�vos que porventura surjam no
ins�tuto. Pedro Leyva frisou que a indicação poderia ser de docentes do próprio conselho ou dos demais.
Daniel Reis indagou se a indicação seria apenas para docentes, Pedro Leyva informou que sim, pois
técnico só há um no ins�tuto. A professora Caterina Rea lembrou que alguns docentes, inclusive a
própria, já haviam sido indicados anteriormente e par�ciparam de um treinamento no ano de 2019. A
docente mencionou preferir não con�nuar na comissão por conta das demandas oriundas da
coordenação que exerce. Pedro Leyva informou ter realizado algumas consultas e que o professor Basilele
havia se disponibilizado a par�cipar. Após a fala de Leyva, o professor Alexandre da Silveira indagou se
não seria o caso de fazer uma consulta aos demais docentes através dos colegiados. Pedro Leyva
respondeu que a votação deveria ser realizada no conselho e que o prazo para resposta era dia 12 (doze)
de agosto. Alexandre da Silveira propôs que fosse enviado um comunicado a todo ins�tuto e a par�r das
respostas, os nomes fossem escolhidos pelo conselho. Pedro Leyva ponderou que havia a indicação de
Basilele e do técnico. O professor Daniel Costa ponderou que a proposta de Alexandre da Silveira era
per�nente e que seria necessária a consulta aos colegas. Daniel Costa solicitou um prazo para que fosse
feita uma consulta aos demais docentes. A professora Caterina Rea sugeriu a consulta aos docentes que
fizeram o curso em 2019, sobre a vontade de con�nuar sendo os representantes nas comissões. A
professora Lavínia de Jesus se disponibilizou a fazer parte das comissões, mas frisou ser importante que
os demais colegas �vessem ciência acerca do processo. A professora Tacilla Santos ponderou que a pauta
não �nha ficado clara para as coordenações sobre a importância do tema e mostrou preocupação em
assumir nomes antes da consulta ao demais docentes. Tacilla Santos sugeriu buscar informar aos pares e
havendo indicações, levar os nomes ao conselho para que fossem escolhidos. Não havendo indicações
após a consulta, permaneceriam os nomes inicialmente indicados. Tacilla frisou a necessidade de dar o
espaço para fazer a coisa da forma mais transparente possível, sobretudo, por se tratar de uma comissão
com as caracterís�cas já informadas, para que não haja no futuro crí�cas ao conselho no que tange à
composição da comissão. Após a fala de Tacilla Santos, o Diretor do IHL-Malês esclareceu que o prazo
para indicação seria 12 de agosto e solicitou que os nomes dos colegas sugeridos não fossem
desprezados. A professora Tacilla Santos respondeu que jamais desprezaria o nome de quaisquer colega e
que se referia à lisura do processo, para que não houvesse no futuro algum �po de queixa em relação a
formação da comissão indicada. Após a fala de Tacilla, o professor Alexandre da Silveira voltou a se
posicionar, o docente disse que a fala da colega havia sido clara e que concordava com que Tacilla �nha
dito. Alexandre da Silveira se comprometeu a consultar os colegas do colegiado e responder até a
próxima sexta-feira se houve interessados em par�cipar das comissões. Alexandre da Silveira reforçou o
fato de que não havia nada contrário ao nome dos colegas já apresentados e ponderou que a falta de
compreensão sobre a pauta pode ter sido advindo de uma falha na emissão da mensagem. O docente
insis�u na necessidade de consulta aos pares e sugeriu uma reunião extraordinária para decidir os
indicados ao banco de servidores. Pedro Leyva retrucou a afirmação que a falta de compreensão foi
decorrente de falha na emissão da mensagem e fez crí�cas à forma como Alexandre da Silveira se referiu,
inclusive fazendo relação ao fato do emissor ser negro e do receptor, que não entendeu a mensagem,
branco. As ponderações de Pedro Leyva foram rechaçadas. Daniel Reis disse ser óbvio que os colegas de
conselho não entenderam a proposição e precisavam de mais tempo para se organizarem. O docente
ainda deixou claro que não pareceu para ele que Alexandre da Silveira tenha jogado a culpa sobre o povo
negro. Daniel esclareceu que não ficou claro na comunicação se a indicação seria do conselho ou a par�r
dos colegiados e propôs que a decisão de como seria a indicação fosse feita de forma cole�va. Pedro
Leyva ponderou que a decisão deveria ser feita na reunião, uma vez que as informações haviam sido
repassadas anteriormente. A professora Carla Almeida defendeu a ideia de que os colegas de colegiado
deveriam ser consultados e posteriormente, fosse decidida a comissão em uma reunião extraordinária. A
docente disse ainda que não percebeu na fala dos colegas a intenção de culpabilizar o povo negro e que o
grupo era comprome�do com as questões da diversidade, independentemente de cor e etnia. Caterina
Rea propôs que mais três nomes fossem indicados após consulta dos colegiados e que fosse feita a
escolha junto aos nomes já sugeridos. Após as considerações, Pedro Leyva sugeriu e os demais
conselheiros acataram realizar uma reunião extraordinária, no dia 09 de agosto de 2021, às 10 horas,
para escolha dos nomes que irão compor o banco de servidores aptos a trabalhar em processos
disciplinares e administra�vos. 3 - Afastamento para pós-doutorado da professora Cinthia Regina
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Campos Ricardo da Silva – Daniel Reis informou ter enviado as documentações referentes à solicitação
para análise dos conselheiros e que o pós-doutorado de Cinthia da Silva versava sobre as polí�cas ligadas
à COVID e a experiência da para-diplomacia do Nordeste. O projeto foi aceito pela UFBA. Daniel Reis
pontuou que o projeto fortalece as relações ins�tucionais entre a UFBA e a UNILAB, sendo um projeto de
interesse público, na medida que tá lidando com o desafio central das gerações contra o coronavírus.
Daniel Reis citou ainda que a professora Tacilla Santos e o professor Enzo Lenine seriam os responsáveis
por subs�tuir a docente durante o período de afastamento. Posto em votação, o Conselho do IHL-Malês
aprovou por unanimidade a saída para o pós-doutorado da docente Cinthia Regina Campos Ricardo da
Silva. 4 – Aprovação das adequações do PPC do Curso de Relações Internacionais – O professor Daniel
Reis informou acerca da necessidade de uma reformulação mais profunda no projeto pedagógico do
Curso de Relações Internacionais, de acordo às exigência do Ministério da Educação. Mas que o PPC
enviado teve apenas ajustes pontuais, visando atender necessidades referentes a uma visita do MEC,
provavelmente, em outubro. O coordenador ponderou que houve a atualização bibliográfica basicamente
e que posteriormente haverá uma reforma visando adequação com as diretrizes do currículo nacional do
Curso de Relações Internacionais. Tacilla Santos frisou que as adequações foram realizadas a par�r de
recomendações dos setores do Ceará. Colocado em votação, o Conselho do IHL-Malês aprovou por
unanimidade as adequações do PPC do Curso de Relações Internacionais. 5 - Reanálise do pedido de
afastamento de pós-doutorado da professora Giselle Rodrigues Ribeiro – Lavínia de Jesus destacou que
o colegiado em reunião extraordinária conversou sobre o assunto, mas de acordo com o planejamento
interno, que leva em conta o decanato, o pedido da docente foi negado. Lavínia de Jesus pontuou que a
docente Giselle Ribeiro só teria direito a saída a par�r de agosto de 2023, mas a professora se antecipou
e solicitou o afastamento. Por conta do planejamento interno e do escalonamento que existe para saídas
para pós-doutoramento, o colegiado do curso ra�ficou a decisão de negar o pedido de reanálise
solicitado por Giselle Ribeiro. Pedro Leyva argumentou que qualquer docente tem direito ao
afastamento, desde que não afete o andamento das a�vidades da universidade. O professor Alexandre da
Silveira explicou que a não aprovação colegiada em relação à saída da professora Giselle Ribeiro deu-se
pelo fato de exis�r uma escala organizada de saídas, que leva em conta diversos critérios, inclusive o
decanato e a área de atuação de cada docente. Posto em votação, o Conselho do IHL-Malês negou por
unanimidade o afastamento para pós-doc da docente Giselle Rodrigues Ribeiro. 6 - Pedido de
afastamento para pós-doutorado da professora Manuele Bandeira de Andrade Lima – Lavínia de Jesus
declarou que a par�r da revogação de um pedido de saída para pós-doc, foi feita uma consulta da lista de
decanato do colegiado visando saber se havia interessados no afastamento. A docente Manuele Lima se
interessou e apresentou a declaração de aceite, o plano de trabalho e o projeto. O Colegiado de Letras,
em reunião extraordinária, aprovou a saída da docente. Lavínia explicou que as disciplinas que a
professora lecionava ficariam a cargo do docente Alexandre Timbane e da docente Lídia Lima e que o
pós-doutorado será realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Posto em votação, o
Conselho do IHL-Malês aprovou o afastamento para pós-doutoramento da docente Manuele Bandeira de
Andrade Lima. Informes: Caterina Rea informou que os discentes matriculados para o próximo semestre
irão finalizar as disciplinas do núcleo comum e deverão realizar a�vidades complementares. Caterina Rea
solicitou que docentes que tenham a�vidades de extensão ou grupos de pesquisas em que os estudantes
africanos possam ser inseridos, avisem. Após a explanação e nada mais havendo a tratar, Pedro Leyva
encerrou a sessão às doze horas e vinte 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.

 

 

                                                                    São Francisco do Conde, 03 de agosto de 2021.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO ACOSTA LEYVA, DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em
16/08/2021, às 09:09, 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 ALEXANDRE DIAS ROSA, ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO, em 16/08/2021, às 09:12, 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
21/09/2021, às 16:55, 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, COORDENADORA DE
CURSO, em 10/02/2022, às 20:23, 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 11/02/2022, às 06:24, 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 VERONICA ALBUQUERQUE ALMEIDA,
COORDENADORA DE CURSO, em 11/02/2022, às 06:54, 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 09:44, 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 11/02/2022, 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.
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