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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS

Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às onze horas e quinze minutos, por
meio da plataforma Google Meet, mediante prévia convocação, realizou-se a 26ª (vigésima sexta)
Reunião Extraordinária do Conselho do Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), sob a presidência do
prof. José Weyne de Freitas Sousa e com o comparecimento dos conselheiros: Prof. Alexandre Oliveira
Lima, coordenador em exercício do curso de Administração Pública, presencial; Profª Cinthia Fonseca
Lopes, coordenadora do curso de Serviço Social; Prof.ª Sandra Maria Guimarães Callado, coordenadora
do curso de Administração Pública EaD; Prof. Antônio Roberto Xavier e Prof. Hugo Marco Consciência
Silvestre, representantes dos docentes do ICSA e Lisiane Mar�ns de Macedo, representante dos Técnicos
 Administra�vos em Educação. A Profª Sâmia Nagib Maluf, vice-diretora do ICSA, jus�ficou ausência por
e-mail. I. ABERTURA DOS TRABALHOS: O presidente cumprimentou os par�cipantes da reunião e
declarou aberta a sessão. A pauta foi posta em apreciação e aprovada por todos os presentes. II. ORDEM
DO DIA 1. Aprovação das regras para a Eleição de Vice-Direção do ICSA, quadriênio 2022-2026 e
aprovação do EDITAL ICSA Nº 09/2022. O presidente iniciou sua fala explicando que a consulta será
somente para o cargo de vice-direção do ICSA, pois os mandatos de diretor e vice-diretor são
desvinculados e o mandato da profª Sâmia Maluf finaliza no início do próximo mês de outubro. Informou
que de acordo com as norma�vas, a direção do ICSA deve expedir um edital de convocação (que já foi
expedido), e o Conselho deve se reunir para decidir sobre a formação da lista tríplice. Assim sendo, o
Conselho é a instância competente para elaborar a lista tríplice para escolha de vice-diretor de Unidade
nos termos do Estatuto, do Regimento Geral e da legislação vigente. O Conselho deve deliberar se vai
realizar a consulta à comunidade para a formação da referida lista. Se decidir pela não realização da
consulta à comunidade, esta pode se organizar e realizar a consulta e posteriormente, encaminhar o
resultado ao Conselho, que deverá em reunião indicada para formação da lista tríplice, proceder com tal
tarefa. Ainda com a palavra, o presidente explicou que se o Conselho decidir pela realização da consulta,
este a fará e será formal, ou seja, docentes 70%, TAEs 15% e discentes 15%. Se a comunidade realizar, por
incia�va própria, pode ser de forma paritária. Nessa modalidade, é a comunidade que deve organizar
todo o processo de consulta. Ressaltou que após a consulta pela direção do ICSA, os discentes não
fizeram a indicação para ocupar seu assento do Conselho. A proposta da presidência foi a seguinte: que o
Conselho realize a consulta da forma como dispõe as norma�vas, sendo eleição interna, com a
distribuição de votos, 70, 15, 15, com os conselheiros como votantes, não sendo feita a consulta à
comunidade.  Sem mais discussão, a proposta foi colocada em votação, com 6 (seis) votos a favor, 0 (zero)
contra e 1 (uma) abstenção. III. COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS. Não houve. IV. COMUNICAÇÕES
DA PRESIDÊNCIA: O presidente informou que as próximas reuniões do Conselho ocorrerão de forma
presencial. Após consulta, ficou acordado que a segunda-feira seria um dia ideal para todos os
conselheiros. V. ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Não havendo outras manifestações, o presidente encerrou
a sessão às onze horas e quarentas minutos. Para constar, eu, Lisiane Mar�ns de Macedo, assistente em
administração, lavrei a presente ata, a qual depois de lida e aprovada será assinada pelos membros do
Conselho do ICSA.

Documento assinado eletronicamente por HUGO MARCO CONSCIÊNCIA SILVESTRE, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 22/09/2022, às 09:43, 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 CINTHIA FONSECA LOPES, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 22/09/2022, às 10:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
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6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LISIANE MARTINS DE MACEDO, ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO, em 22/09/2022, às 11:53, 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 SANDRA MARIA GUIMARAES CALLADO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 22/09/2022, às 13:44, 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 JOSÉ WEYNE DE FREITAS SOUSA, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 27/09/2022, às 10:24, 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 ANTONIO ROBERTO XAVIER, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 05/10/2022, às 15:24, 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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