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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

Ata da 27ª Reunião Ordinária do Conselho do Instituto de Humanidades e Letras, Campus dos Malês.

 

No dia 11 de novembro de dois mil e vinte e um (11/11/2021), às quatorze horas e oito minutos, através
de videochamada com uso da plataforma do Google Meet, realizou-se a 27ª 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 Andreia
Cardoso Silveira (Vice-Coordenadora do Curso de Licenciatura em Pedagogia), Prof. Dr. Alexandre Cohn
da Silveira (Coordenador do Núcleo de Línguas e Linguagens dos Malês), Prof.ª Drª. Juliana Dourado
Bueno (Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais), Prof.ª Drª. Eliane Gonçalves da
Costa (Coordenadora do Mestrado em Estudos de Linguagens: Contextos Lusófonos Brasil-África), 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), Prof. Dr. Marlon Marcos Vieira
(Representante docente), Prof.ª Drª. Clarisse Goulart Paradis (Representante docente), Sueide Menezes
da Silva (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 da Ata da
10ª Sessão Extraordinária do Conselho do IHLM. – O Diretor do IHLM, Pedro Leyva, informou acerca da
disponibilização da ata aos conselheiros e da necessidade de acessar o processo no SEI para assinar as
atas das reuniões anteriores. Posto em votação, o Conselho do IHL-Malês aprovou por unanimidade a ata
da 10ª Sessão Extraordinária do Conselho. 2 - Análise da solicitação de afastamento para pós-doutorado
do docente Bruno Amaral Andrade. – A Vice-Coordenadora do curso de Pedagogia, Andreia Silveira,
informou que o docente Bruno Amaral trabalha com o componente Fundamentos Filosóficos e Prá�cos
do Samba e Capoeira, além de projetos de extensão ligados ao samba e à capoeira. Andréia Silveira
pontuou que o docente apresentou a proposta de projeto pós-doutoral ligado a área. Informou que o
projeto foi apresentado ao Ins�tuto Paulo Freire, da Universidade da Califórnia, tendo como obje�vo
geral inves�gar em que medida o projeto educacional da UNILAB pode ser considerado um projeto
pedagógico decolonial. Carla da Silveira frisou que o afastamento está previsto para acontecer entre
março de 2022 e março de 2023, que o projeto passou pelo colegiado, sendo aprovado em 06 de
setembro de 2021. Após a apresentação de Andreia Silveira, Pedro Leyva indagou se o colegiado do curso
indicou o(s) subs�tuto(s) para o docente durante o afastamento pós-doutoral. Andreia Cardoso informou
que o colegiado do curso assumiria o componente, porém, não houve a indicação de um nome
específico. O Diretor do IHL-Malês sugeriu que o colegiado indicasse o(s) nome(s) para subs�tuição do
docente até a próxima reunião do conselho. Após a orientação, o Conselho do IHL-Malês aprovou por
unanimidade o afastamento para pós-doutorado do docente Bruno Amaral Andrade. 3 - Análise da (im)
possibilidade da entrada imediata nas terminalidades através do SISU. – Pedro Leyva convidou às
coordenações a dar um relato acerca do assunto e da reunião que aconteceu pela manhã com a Pró-
Reitoria de Graduação e demais ins�tutos. Caterina Rea fez um apanhado do tema, informando que
devido à baixa entrada nos cursos, as terminalidades seriam desvinculadas do Bacharelado em
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Humanidades e que a proposta era de 1 (um) ano para que as adequações dos PPC’s fossem realizadas
pelos NDE’s, tornando-os autônomos em relação aos demais. Caterina ponderou que a princípio seria
assim, mas chegou uma nova informação que a desvinculação seria a par�r do dia 12 de novembro de
2021, sendo uma reunião convocada para o dia 11 de novembro para tratar do assunto. Na reunião ficou
definido que para o ingresso em 2021.2 permaneceriam as condições atuais e que seria formado um GT
para discu�r o tema referente a desvinculação das terminalidades em relação ao Bacharelado em
Humanidades. Caterina Rea explicou que na verdade, já exis�a um GT no Ceará e que haveria a
ampliação com os docentes dos Malês. Segundo a coordenadora, o GT havia trabalhado até o início de
2020 e definiu 3 modelos possíveis para responder a questão em torno do BIH e da terminalidades. Após
o relato de Caterina Rea, Daniel Costa ponderou que, a reunião para discu�r o tema em torno do BIH e
das terminalidades havia sido mal conduzida, uma vez que a proposta só foi feita ao meio-dia. O diretor
do IHL-Malês afirmou que o problema da falta de estudantes con�nua, mas as entradas no Bacharelado
em Humanidades estão boas e que nenhum curso da área das humanidades está estourando de
estudantes. Pedro Leyva destacou que o curso de Relações Internacionais e História são os dois cursos
que têm baixa quan�dade de alunos. Paulo Alves Junior ponderou que houve uma fala técnica do Pró-
Reitor Célio, no sen�do de como se daria a transição da passagem das terminalidades pelo SISU. A
Professora Clarisse Paradis mencionou a mobilização em torno dos estudantes sobre a forma como a
condução do debate vinha sendo feita. Ponderou    que todas as universidades vêm sofrendo com
evasões e indagou como seria conduzido o debate dali em diante. Pedro Leyva propôs a criação de um
grupo de trabalho nos Malês, onde seriam buscadas alterna�vas para permanência dos 2 (dois) ciclos ou
a entrada direta para os demais cursos. A professora Tacilla Santos indagou se havia algum documento
rela�vo a análise técnica citada pelos conselheiros, se a mesma estaria disponível para consulta e se o
pleito em torno dos cursos referentes ao Malês aparecerem na plataforma do SISU foi discu�do. Tacilla
Santos frisou que não foi apresentada proposta de desvínculo do Bacharelado em Humanidades, apenas
a proposta de novas formas de ingresso e ques�onou se essas questões seriam analisadas pelo grupo de
trabalho. O Diretor do IHL-Malês informou que as discussões anteriores seriam levadas em consideração
pelo grupo de trabalho e que não havia sido discu�do na reunião da manhã, a visualização dos Malês na
plataforma do SISU. Pedro Leyva sugeriu que o grupo de trabalho apresente mensalmente um relatório
das a�vidades desenvolvidas. Daniel Costa salientou que a crise nacional, o esvaziamento do ENEM e o
fato do calendário da UNILAB ser diferente do calendário civil são fatores que dificultam a atração dos
estudantes. O Coordenador do curso de Relações Internacionais sugeriu que as instâncias superiores da
UNILAB consultem junto ao MEC, a possibilidade dos cursos dos Malês aparecerem na plataforma do
SISU. Marcos Carvalho informou que foi realizada uma consulta sobre o assunto, mas o SISU alegou só
responder à própria ins�tuição e a instância consultada internamente respondeu que o não
aparecimento dos cursos pode estar ligado ao fato do campus ser fora de sede. Após o relato dos
docentes, Pedro Leyva solicitou que cada colegiado indicasse um membro �tular e suplente para a
composição do GT e que fosse aberto um processo onde seriam incluídas as atas rela�vas aos trabalhos
do grupo. O professor Daniel Reis indagou se a decisão do Colegiado de Relações Internacionais em
des�nar uma porcentagem das vagas através do SISU e do PSEE seria atribuição para o GT. Pedro Leyva
disse que cabe ao GT o trabalho metódico e a reunião de documentos que comprovem que o que está
sendo proposto é viável ou que existe modelos sendo aplicados, como no caso da UFBA e da UFSBA.
Pedro Leyva esclareceu que o trabalho do GT gira em torno da problemá�ca da desvinculação dos cursos
das terminalidades em relação ao Bacharelado em Humanidades e que a jus�fica�va seria o fato das
terminalidades não preencherem o número de vagas ofertadas. Caberia ao grupo de trabalho buscar
alterna�vas e respostas para esse cenário. 4 – Aprovação das alterações no PPC do Bacharelado em
Humanidades – Caterina Rea, Coordenadora do Bacharelado em Humanidades, mencionou a aprovação
no colegiado da nova versão do PPC do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, resultado de
alterações decorrentes dos PPC’s das terminalidades, alterações nas áreas de concentração. Caterina
destacou as alterações referentes ao despacho saneador do MEC, recebida em fevereiro de 2021,
envolvendo o recadastro do curso e apontando para 3 (três) alterações: A jus�fica�va do curso e a
especificidade do BIH no contexto dos cursos ofertados no recôncavo, alterações rela�vas ao processo de
ensino-aprendizagem e alterações referentes ao trabalho de conclusão de curso. A coordenadora
pontuou que não houve alterações na carga horária do curso nem em componentes obrigatórios e
opta�vos, tendo o Núcleo Docente Estruturante trabalhado para incorporar as ações do Ministério da
Educação. Posto em votação, o Conselho do IHL-Malês aprovou por unanimidade as alterações realizadas
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no PPC do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades. 5 - Pedido de prorrogação de cooperação
técnica da professora Marli Rosa – Lavínia de Jesus destacou que a docente Marli Rosa está em
cooperação técnica no Ins�tuto Federal em São Paulo, com a previsão de término em 04 de dezembro de
2021. Visando a conclusão das a�vidades, a docente solicitou a ampliação do prazo em 16 dias. A
solicitação foi analisada pelo colegiado e a decisão foi favorável ao pedido da docente. Colocado em
votação, o Conselho do IHL-Malês aprovou por unanimidade a prorrogação por 16 dias do prazo para a
conclusão da cooperação técnica de Marli Rosa. Informes: a) Mestrado Profissionalizante - Pedro Leyva
informou que foi convidado pelo Pró-Reitor Olavo Garan�zado para apresentar um projeto de mestrado
profissionalizante. Leyva convidou Tacilla Santos para falar sobre o assunto. Tacilla Santos informou da
perspec�va da construção de um mestrado profissional em Governança e Polí�cas Públicas, visando
a�ngir o entorno da região de onde o campus está situado. Pensar o campus da governança, polí�cas
públicas e mercado profissional. O Professor Daniel de Lucca, pontuou que o mestrado busca atender as
demandas do território do recôncavo baiano, considerando as dificuldades das gestões públicas dos
municípios do entorno. Informou que o público alvo são os estudantes de Relações Internacionais, bem
como os estudantes das cidades circunvizinhas. O projeto foi iniciado no final do ano passado e estava
sendo trabalhado de forma lenta, mas foi apressado por conta da abertura do edital pelo MEC. A ideia é
apresentar o projeto na próxima reunião do conselho. O Diretor do IHL-Malês pontuou que o mestrado
pode ajudar a reduzir o baixo índice de ingressantes e que reitor se comprometeu em construir 8 salas de
aulas pré-moldadas, além de ser viável a u�lização de prédios e repar�ções do município como salas de
aulas. Pedro Leyva ponderou que o Campus dos Malês tem estrutura para até 8 (oito) mestrados, são 6
(seis) cursos e cerca de 95 docentes. A docente Juliana Bueno indagou se o grupo de trabalho para
construção do mestrado estava aberto à par�cipação de outros docentes e colegiados. Pedro Leyva
informou ser possível a inserção de novos docentes para compor o grupo inicial do mestrado, caso seja
aprovado. b) Criação de um campus da UNILAB em Candeias: Daniel Reis solicitou que Pedro Leyva
falasse um pouco acerca da ida do Reitor à Candeias e sobre a criação de um possível campus naquele
município. Pedro Leyva frisou que o prefeito de Candeias tem interesse em um campus da UNILAB no
município, mas com cursos voltados a área de tecnologias. O Diretor do IHL-Malês fez menção a
dificuldade para se implantar um campus. Após a fala de Pedro Leyva, Daniel Reis solicitou que seja
tratada na próxima reunião do conselho, o retorno ao trabalho presencial. Após a explanação e nada
mais havendo a tratar, Pedro Leyva encerrou a sessão às dezesseis horas e trinta e dois 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, 11 de novembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por ELIANE GONÇALVES DA COSTA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 07/12/2021, às 14:22, 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 DIAS ROSA, ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO, em 16/12/2021, às 09:48, 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 LAVINIA RODRIGUES DE JESUS, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 16/12/2021, às 10:59, 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
16/12/2021, às 14:28, 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
16/12/2021, às 14:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA DOURADO BUENO, COORDENADORA DE
CURSO, em 16/12/2021, às 14:57, 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 ALEXANDRE COHN DA SILVEIRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 16/12/2021, às 15:18, 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 MARCOS CARVALHO LOPES, DIRETOR(A) DE INSTITUTO,
SUBSTITUTO(A), em 16/12/2021, às 16:10, 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 20:24, 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 TACILLA DA COSTA E SÁ SIQUEIRA SANTOS, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 11/02/2022, às 06:33, 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 CATERINA ALESSANDRA REA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 11/02/2022, 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 ANDREIA CARDOSO SILVEIRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 11/02/2022, às 11:04, 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 CLARISSE GOULART PARADIS, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 18/02/2022, às 11:08, 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 IGOR FONSECA DE OLIVEIRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 21/02/2022, às 09:21, 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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