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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

Ata da 12ª Reunião Extraordinária do Conselho do Instituto de Humanidades e Letras, Campus dos
Malês.

 

No dia 03 de fevereiro de dois mil e vinte e dois (03/02/2022), às dez horas e seis minutos, através de
videochamada com uso da plataforma do Google Meet, realizou-se a 12ª Sessão Extraordinária 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 Leiva, 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.ª
Drª. Ana Cláudia Gomes de Souza (Vice-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. 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), Prof. Dr. Marlon Marcos Vieira (Representante docente), Prof.ª Drª. Carla Craice
da Silva (Representante docente), Sueide Menezes da Silva e Avelino Vilela (Representantes
Discentes). O Prof. Pedro Leyva, após estabelecer a instalação do Conselho, deu prosseguimento a
reunião que, após o entendimento de alguns conselheiros que o PIT deveria ser votado em uma reunião
de pauta única, teve os seguintes pontos de pautas: 1 – Organização da oferta de disciplinas – Pedro
Leyva pontuou que o semestre seria na modalidade presencial pelo que havia sido discu�do com outros
setores da universidade. O diretor do IHL informou que realizou reuniões com as coordenações de curso
visando seguir os protocolos de biossegurança e definir a necessidade de alguns docentes trabalharem
em regime especial, por estarem enquadrados em casos de comorbidades. Sendo que tais docentes
ficariam responsáveis por dar aulas a turmas numerosas. Pedro Leyva frisou que se cada curso der 2 dias
de aulas semanalmente, entre 400 e 500 alunos estariam diariamente no campus. Pedro Leyva ponderou
que o curso de Relações Internacionais poderia oferecer as disciplinas pela manhã, o que daria um fôlego
maior para os cursos de Letras e Pedagogia, uma vez que são cursos com turmas grandes.  O diretor do
IHL-Malês informou que aguarda que a PROPAE envie a lista dos estudantes com comorbidades e
informou sobre o novo estudo realizado pela Seplan, onde é levada em consideração o distanciamento de
1 (um) metro e as salas comportam até 36 pessoas. Leyva explicou que algumas coordenações já haviam
enviado a oferta de disciplinas. A professora Eliane da Costa chamou a atenção para a necessidade de um
estudo da quan�dade de docentes em regime especial, mas discriminando por cursos. Pedro Leyva
informou ter enviado o mapa às coordenações. A coordenadora do Bacharelado em Humanidades,
Caterina Rea, ra�ficou a necessidade de obter as informações dos demais cursos, já que docentes de
outros cursos lecionam disciplinas no BIH. Caterina ainda indagou como seria o caso de pessoas que não
possuem mais de 60 anos e não têm comorbidades, mas que convivem com uma pessoa com
comorbidades, pois não estariam amparados pela instrução norma�va vigente; fez referência a questão
dos alunos que não viriam ao país e se haveria previsão de turmas pela manhã para esse público e como
seria a questão dos componentes não cursados/oferecidos no primeiro semestre. Caterina Rea ainda
chamou a atenção para o fato de quantas turmas seriam possíveis oferecer para se adequar aos padrões
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de biossegurança. Pedro Leyva destacou que no BIH seria uma turma inteira com professores que
estariam em regime especial e as turmas presenciais seriam 2 (dois) dias na semana, de forma rota�va. A
coordenadora do curso de Letras, Wânia da Silva, ponderou que o novo mapeamento de biossegurança
dá uma margem maior para trabalhar e informou que as disciplinas de Leitura e Produção de Textos I e II
eram as que mais preocupavam. Mas que seriam oferecidas 8 (oito) turmas, 4 (quatro) turmas pela
manhã de LPT I e outras 4 (quatro) turmas pela noite de LPT II, sendo que 04 delas serão oferecidas por
docentes em regime especial. Wânia ressaltou que o regime especial foi pensado para atender quem
fosse permanecer no con�nente. A Coordenadora do Mestrado em Estudos de Linguagens, Eliane da
Costa, explicou que a primeira turma do mestrado iniciaria no dia 07 de março, turma presencial. Mas, o
regime válido na universidade ainda é o remoto e que há docentes que darão aulas no mestrado que
estarão em regime especial. A Vice-Coordenadora do curso de Pedagogia, Andreia Silveira, explicou que o
planejamento ainda é inicial e que está se definindo qual componente será ofertado. O Vice-Coordenador
do curso de História, Nuno Falcão, mencionou que o colegiado já definiu as disciplinas e que já havia sido
enviado para o ins�tuto o que será ofertado. Daniel Costa, Coordenador do curso de Relações
Internacionais, informou já ter enviado a oferta de disciplinas ao IHL, mas sugeriu pedir o adiamento da
divulgação da oferta, que seria até 04 de fevereiro. Daniel Costa destacou a necessidade de oferecer
turmas pela manhã para alunos de África e aulas noturnas para os alunos brasileiros. Pedro Leyva disse
entender que as aulas remotas seriam assíncronas. Carla Craice explicou que o colegiado de Ciências
Sociais ainda está planejando o que será ofertado, que estão fazendo o cruzamento de dados com os
docentes que estarão em regime especial, que no caso deles, são bem poucos. O representante discente,
Avelino Vilela, ponderou que os discentes não têm condições de retornar às aulas no formato que está
sendo ofertado e demonstrou preocupação com o atendimento aos protocolos de segurança,
principalmente, em relação ao período de alimentação no campus. Avelino destacou que os estudantes
sem aulas programadas também iriam ao campus para se alimentar, gerando superlotação do espaço.
Leyva destacou as informações repassadas pela diretoria do campus de que haveria como garan�r a
segurança alimentar aos discentes durante a realização das refeições no campus. 2 - U�lização do Cejal e
do Ins�tuto – O Diretor do IHL-Malês explicou que a questão em torno do Cejal diz respeito à segurança
e que o ins�tuto �nha como ponto nega�vo a questão da estrutura. Pedro Leyva frisou que ambos os
espaços seriam reformados e solicitou que os conselheiros se manifestassem em relação ao uso desses
espaços alterna�vos. Wânia da Silva disse não saber se poderiam votar quanto ao uso dos espaços,
sobretudo, pela falta de informações dos planos de biossegurança dos locais, a questão envolvendo o
transporte e frisou que os discentes não são a favor do uso de Cejal. A docente Ana Cláudia de Souza
destacou a dificuldade de fazer um planejamento por conta da indecisão do uso ou não dos espaços e
propôs que fosse decidido quanto ao uso desses espaços pelo conselho do ins�tuto. Daniel Costa
argumentou que inexiste um plano de biossegurança dos locais, que o ins�tuto não tem ven�lação nas
salas, que o Cejal não tem segurança e que acredita em um maior controle sanitário em apenas um local
de aula. O colegiado de Relações Internacionais opta pela não u�lização dos espaços alterna�vos.
Andreia Silveira pontuou a necessidade de mais informações sobre os locais, o que estava sendo feito em
relação à segurança, transporte e infraestrutura. Andreia destacou que 90% dos docentes não querem
retornar ao Cejal e que 78% disseram que não retornariam ao ins�tuto. O representante discente,
Avelino Vilela, ra�ficou não estar de acordo ao retorno às aulas presenciais e menos ainda retornar ao
Cejal e Ins�tuto. Pedro Leyva colocou em votação o uso ou não do Cejal e Ins�tuto como locais para aulas
em 2021.2 e o Conselho do IHL-Malês decidiu pelo não uso dos espaços, sendo registrada apenas uma
abstenção. 3 - Afastamento para capacitação da docente Juliana Barreto Farias – O professor Nuno
Falcão destacou que Juliana Farias logrou o direito ao quinquênio e solicitou a licença para capacitação a
ser realizada na Universidade Federal da Bahia. Informou da análise e apreciação do colegiado do curso,
assim como, que o docente Eric Nepomuceno será o responsável por ministrar as disciplinas que eram
responsabilidade de Juliana Farias. Posto em votação, o Conselho do IHL-Malês aprovou por unanimidade
o afastamento para capacitação da docente Juliana Barreto Farias. Informes – Pedro Leyva convidou a
aluna Mariele Conceição, que par�cipava como ouvinte, para informar acerca de um evento. Mariele
destacou a proposta de uma audiência pública com o foco em buscar recursos para a UNILAB, a ser
realizada no dia 23 de fevereiro. Segundo a estudante, ainda é possível o repasse de verbas. A estudante
propôs incluir na pauta da audiência pública, os riscos de contaminação e morte provenientes de um
possível retorno dos estudantes ao ensino presencial. Mariele destacou que não há condições existentes
para volta e que era necessário fazer esse grito, chamando a atenção para os estudantes interestaduais, a
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questão do desemprego, o custo alto de vida em São Francisco do Conde e o risco de contaminação em
massa dos alunos em um possível retorno às aulas presenciais. Após a explanação e nada mais havendo a
tratar, Pedro Acosta Leyva encerrou a sessão às doze horas e quarenta 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 fevereiro de 2022.
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