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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

Aos três dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às onze horas e vinte minutos, na sala de
reuniões do ICSA em Palmares, mediante prévia convocação, realizou-se a 49ª (quadragésima nona)
Reunião Ordinária 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: profª Sâmia Nagib Maluf,
vice-diretora do ICSA; profª Vilma Maria Coelho Moreira Faria, coordenadora do curso de Administração
Pública, presencial; profª Cinthia Fonseca Lopes, coordenadora do curso de Serviço Social; profª Sandra
Maria Guimarães Callado, coordenadora do curso de Administração Pública EaD; prof. Antônio Roberto
Xavier, representante dos docentes do ICSA e Lisiane Mar�ns de Macedo, representante dos Técnicos 
Administra�vos em Educação. O conselheiro prof. Hugo Marco Consciência Silvestre, jus�ficou ausência
por e-mail. I. ABERTURA DOS TRABALHOS REFERENTE AO PROCESSO ELEITORAL. Havendo quórum para
a organização da lista tríplice (7 membros presentes), o presidente cumprimentou os par�cipantes da
reunião e declarou aberta a sessão. II. ORGANIZAÇÃO DA LISTA TRÍPLICE PARA ESCOLHA DO/A VICE-
DIRETOR/A DO ICSA, OBJETO DO EDITAL ICSA Nº 09/2022: Com a palavra, o profº José Weyne,
presidente do Conselho da Unidade Acadêmica, passou a palavra e a execução dos trabalhos referentes
ao processo eleitoral de que trata esta ata, para a comissão eleitoral presente, composta pelo prof.
Antônio Roberto Xavier e Lisiane Mar�ns de Macedo. O presidente da comissão, prof. Antônio Roberto
Xavier, fez a apuração dos votos no SigEleição após às 11h, que foi o horário que o sistema encerrou a
votação. A apuração indicou o seguinte resultado: a candidata Sâmia Nagib Maluf, obteve 4 (quatro)
votos, o candidato Luís Miguel Dias Caetano, obteve 2 (dois) votos, houve 1 (um) voto branco e 1 (um)
voto nulo. O presidente indagou se todos estavam de acordo com a homologação do resultado feita pela
comissão eleitoral e o resultado foi: 5 (cinco) votos a favor da homologação, 0 (zero) voto contra e 2
(duas) abstenções. Considerando que apenas dois nomes, Sâmia Nagib Maluf e Luís Miguel Dias Caetano,
foram apresentados na Homologação Final das Inscrições do referido processo eleitoral do Edital ICSA Nº
09/2022, foi discu�do junto com os conselheiros, a forma que seria realizada a escolha do terceiro nome,
para que fosse possível a composição da lista tríplice. Posteriormente a essa discussão, foi aberto um
momento para que os membros voluntariamente indicassem nomes para a formação de lista de
candidatos. Foi indicado nome do prof.  Hugo Marco Consciência Silvestre, e o nome do docente foi
aceito entre os conselheiros, com 5 (cinco) votos a favor, 0 (zero) contra e 2 (duas) abstenções, passando
neste momento a cons�tuir a lista tríplice, que ficou organizada da seguinte forma: 1º Sâmia Nagib Maluf,
2º Luís Miguel Dias Caetano e 3º Hugo Marco Consciência Silvestre. Ressalta-se que o Conselho desta
Unidade acadêmica não recebeu a consulta que poderia ser realizada pela comunidade acadêmica do
Ins�tuto. III. COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS: A conselheira Sâmia Nagib Maluf informou que o
Regimento Interno do ICSA já está pronto, aguardando somente a homologação do novo Regimento
Interno Geral da Unilab para realizar a sua adequação, caso necessário e posterior submissão dos
trâmites internos.  IV. COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: O presidente informou que o resultado da
Consulta à Comunidade docente do Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas, para escolha do representante
docente (�tular e suplente), no Conselho do ICSA, para o triênio 2022-2025, objeto do Edital ICSA Nº 08/
2022, teve como eleito o docente Antônio Roberto Xavier, como �tular. Não houve inscrição para
suplente. V. ENCERRAMENTO DA SESSÃO:  Não havendo outras manifestações, a presidente encerrou a
sessão às onze horas e quarenta 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 LISIANE MARTINS DE MACEDO, ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO, em 05/10/2022, às 09:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
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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 13:07, 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 SAMIA NAGIB MALUF, DIRETOR(A) DE INSTITUTO,
SUBSTITUTO(A), em 05/10/2022, às 13:35, 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 05/10/2022, às 15:06, 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 06/10/2022, às 11:12, 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 JOSÉ WEYNE DE FREITAS SOUSA, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 06/10/2022, às 15:04, 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 MARIA VILMA COELHO MOREIRA FARIA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 07/10/2022, às 08:41, 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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