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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

Ata da 13ª Reunião Extraordinária do Conselho do Instituto de Humanidades e Letras, Campus dos
Malês.

 

No dia 07 de fevereiro de dois mil e vinte e dois (07/02/2022), às dez horas e seis minutos, através de
videochamada com uso da plataforma do Google Meet, realizou-se a 13ª 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.
Wânia Miranda Araújo da Silva (Coordenadora do Curso de Licenciatura em Letras), Prof.ª Drª Carla
Verônica Albuquerque Almeida (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. 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. Paulo
Alves Junior (Coordenador do Curso de Licenciatura em História), Prof. Dr. Igor de Oliveira
(Representante Docente), Prof. Dr. Marlon Marcos Vieira (Representante docente), Prof.ª Drª. Carla
Craice da Silva (Representante docente), Prof.ª Drª. Sabrina Garcia Rodrigues Balsalobre (Representante
docente) e Avelino Vilela (Representante Discente). O Prof. Pedro Leyva, após estabelecer a instalação do
Conselho, deu prosseguimento a reunião que teve como ponto de pauta único: 1 – Aprovação dos PITs –
Pedro Leyva pontuou que os planos individuais de trabalho já haviam sido discu�dos nos colegiados e
solicitou que os coordenadores e coordenadoras fizessem um relatório para que o conselho analisasse.
Pedro Leyva propôs que os PITs fossem aprovados em bloco, por colegiado, caso es�vessem em acordo
com que estabelece a instrução norma�va, ficando os PITS com carga horária acima das 40 horas a serem
analisados em separado dos demais. O Coordenador do curso de História, Paulo Alves, informou que
realizou os trâmites necessários no colegiado e que foram realizadas duas reuniões para adequação e
aprovação dos planos de trabalho. Em um primeiro momento, dois docentes estavam com a carga horária
acima das 40 horas exigidas, sendo necessário ajustar. Paulo Alves ponderou acerca da dificuldade que os
docentes �veram para entender a resolução que trata dos planos de trabalho individuais. Na segunda
reunião, com os planos de trabalho adequados ao exigido e com os 11 planos de trabalho ajustados, o
colegiado aprovou os PITs apresentados pelos docentes. Posto em análise, o Conselho do IHL-Malês
concordou com o relatório apresentado e aprovou por unanimidade os planos de trabalhos individuais do
colegiado do curso de História. Em seguida, a professora Ana Cláudia de Souza, Vice-Coordenadora do
curso de Ciências Sociais, frisou que o colegiado fez as avaliações dos PITs e que no primeiro momento
alguns não estavam de acordo, mas foram ajustados. Ao todo, 17 estavam em conformidade com o que
solicita a resolução e foram aprovados pelo colegiado do curso. Posto em votação, o Conselho do IHL-
Malês aprovou por unanimidade os planos de trabalhos individuais do curso de Ciências Sociais. A
Coordenadora do curso de Bacharelado em Humanidades, Caterina Rea, afirmou que em reunião
realizada no dia 25 de janeiro, o colegiado aprovou os 8 (oito) PITs apresentados pelos docentes. Caterina
Rea ressaltou que todos os planos estão de acordo com a resolução, sendo que uma docente, Elizia
Cris�na, estava em afastamento. Posto em votação, o Conselho do IHL-Malês aprovou por unanimidade
os planos de trabalhos individuais do curso de Bacharelado em Humanidades. A Coordenadora do curso
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de Letras, Wânia da Silva, explicou que em reunião no dia 25 de janeiro, 11 PITs foram devolvidos pela
CART para ajustes de acordo ao exigido na resolução. Após os ajustes, o colegiado do curso aprovou as
adequações. Posto em votação, o Conselho do IHL-Malês aprovou por unanimidade os planos de
trabalhos individuais do curso de Letras. O representante docente, Marlon Vieira, falando em relação ao
colegiado de Pedagogia, informou que os PITs que estavam em desacordo com a carga horária exigida
foram devolvidos para adequações, assim como ocorreu com os demais colegiados. O Coordenador do
curso de Relações Internacionais, Daniel Costa, ponderou que 09 (nove) planos foram enviados para a
CART e devolvidos para ajustes. O coordenador explicou que dos 14 docentes do colegiado de Relações
Internacionais, 2 docentes estão em afastamento pós-doutoral no semestre de 2021.1 (prof. Deolindo
Nunes e profa. Ive�e Ta�ana) e outros 2 encontravam-se afastados devido às férias, uma exclusivamente
em férias (profa. Cínthia Regina) e outra docente em licença maternidade, seguida de férias (prof. Joyce
Aquino). Assim, os PITs destas duas úl�mas professoras não chegaram a tempo para serem analisados
pelo colegiado. Segundo Daniel De Lucca, apenas um docente do curso de Relações Internacionais não
enviou o PIT nem jus�ficou o não envio (profa. Isis Conceição). O coordenador pontuou que entre os 09
(nove) PITs enviados pelos profs. do curso, 03 (três) permanecem com carga horária acima das 40 horas
exigidas (prof. Daniel De Lucca, profa. Mariana Preta e prof. Paulo Vaz). O coordenador, Daniel De Lucca,
afirmou que o colegiado de Relações Internacionais avaliou, em sua reunião extraordinária para
aprovação dos PITs, que a aprovação e o controle de carga horária não é atribuição das coordenações e
colegiados. Segundo a avaliação do colegiado, não seria função das coordenações e dos colegiados de
curso monitorar a carga horária e a fiscalização dos docentes. Haveria ainda, segundo este colegiado,
uma aparente sobreposição e divergência entre o que está determinado no Regimento interno da Unilab
- que atribui a função de controle de carga horária exclusivamente à unidade acadêmica e não aos
colegiados - e o que está na resolução que trata dos PITs - que atribui esta função aos colegiados. Sobre
isto, o colegiado de Relações Internacionais faria uma consulta à Procuradoria Jurídica da universidade
sobre o caso. Daniel De Lucca explicou que entre os 9 PITs enviados, 06 (seis) docentes adequaram os
planos para carga horária de 40 horas, mas outros 3 (três) docentes con�nuaram com carga horária acima
de 40 horas. O Conselho do IHL-Malês aprovou por unanimidade os 6 PITs dos docentes do colegiado do
curso de Relações Internacionais que estavam em conformidade com a resolução. Tacilla Santos propôs
que os PITs com carga horária acima do exigido em resolução, 40 horas, fossem votados de forma
diferente. Daniel Costa explicou que os docentes com carga horária acima recusaram-se a adequar os PITs
por entender ser um atestado de má fé pública. Os docentes, prof. Daniel De Lucca, profa. Mariana Preta
e prof. Paulo Vaz, estão respec�vamente, com 42, 41 e 51 horas nos planos de trabalho. Pedro Leyva
propôs que os docentes adequassem as horas excedentes. Mas Daniel Reis disse que era um
entendimento do colegiado do curso, uma decisão colegiada e era per�nente ao conselho aprovar ou não
os PITs adequados. A professora Eliane Costa disse não ver possibilidade de negociar após definição em
colegiado. Tacilla Santos ponderou ser entendimento dos docentes de que as horas que ultrapassassem
ao exigido, pudessem ser compensadas no semestre futuro. Pedro Leyva disse acreditar ser possível a
compensação. A Coordenadora do curso de Pedagogia, Carla Almeida, informou da necessidade da
presença do professor Ramon Capelle, membro da comissão que avalia os PITs, nas reuniões
extraordinárias do colegiado para re�rar dúvidas dos docentes. Carla Almeida pontuou que 99% do corpo
docente trabalhou acima das 40 horas e disse que os docentes com carga horária acima ou abaixo do
exigido poderiam compensar as horas no semestre posterior. A resolução dos PITs não reflete a carga
horária desenvolvida pelos docentes e cabe ao conselho aprovar ou não os casos que precisem de
compensação no semestre posterior. Alexandre Cohn disse respeitar o posicionamento pessoal dos
docentes que resolveram manter o PIT com a carga horária sem adequar e que gostaria que eles não
ficassem isolados na decisão de manter os planos como estão. Alexandre Cohn ponderou ser necessário
deixar claro que os docentes estão trabalhando acima das 40 horas exigidas e que os planos foram
ajustados para se adequar ao exigido na resolução, mas não representam a totalidade de horas possíveis
de serem declaradas. Daniel Costa explicou que era necessário ponderar, refle�r e ouvir os colegas em
decisão. A proposta era a recomendação da adequação dos 3 PITs e informar que os planos não refletem
a carga horária realizada pelos docentes. Carla Almeida informou que a docente Cris�na Teodoro estava
retornando do pós-doutorado e acabou tendo a carga horária abaixo da exigida na resolução. Eliane
Costa pontuou que as situações deveriam ser avaliadas de formas diferentes. O caso da docente que não
entregou o PIT era uma situação e o caso dos três docentes de Relações Internacionais era outro, assim
como os das docentes Joyce Amâncio e Cinthia Campos devem ser tratados separadamente. Carla
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Almeida ponderou que os casos rela�vos a afastamentos deveriam ser contemplados pela resolução, de
modo a considerar a carga realizada durante o período. A coordenadora do curso de Pedagogia explicou
que são 17 docentes no colegiado, sendo que 16 PITs estão adequados ao que solicita a resolução. O
Conselho do IHL-Malês aprovou por unanimidade os 16 PITs dos docentes do curso de Pedagogia. Em
relação ao 17º (décimo sé�mo) PIT, de Cris�na Teodoro, Carla Almeida informou que irá conversar com o
presidente da comissão responsável por avaliar os PITs, Ramon Capelle, para verificar o que pode ser
feito no próximo semestre de modo a compensar as horas faltantes. Pedro Leyva argumentou que para
esse caso, existe a jus�fica�va para a carga horária não ter sido realizada. Eliane Costa propôs
encaminhar, mas abstendo-se de votação. Wânia sugeriu que o PIT fosse aprovado e enviado com um
processo; Como encaminhamento, no caso dos professores de Relações Internacionais, decidiu-se que os
3 professores que enviaram o PITs acima da carga horária (prof. Daniel De Lucca, profa. Mariana Preta e
prof. Paulo Vaz), deveriam reajustar a carga horária e enviá-los para aprovação, ad referendum, da
coordenação do curso de Relações Internacionais e da Direção do IHLM. Esta aprovação ad referendum,
ocorreria juntamente os PITs das 2 professoras de RI que enviaram tardiamente o documento devido ao
período de férias (profa. Cínthia Regina e profa. Joyce Aquino). Após a explanação e nada mais havendo a
tratar, Pedro Acosta Leyva encerrou a sessão às doze horas e dez 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, 07 de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE COHN DA SILVEIRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 21/02/2022, às 15:49, 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
22/02/2022, às 14:16, 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 MARLON MARCOS VIEIRA PASSOS, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 24/02/2022, às 08:13, 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 SABRINA RODRIGUES GARCIA BALSALOBRE, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 24/02/2022, às 15:48, 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 DANIEL DE LUCCA REIS COSTA, COORDENADORA DE
CURSO, em 25/02/2022, às 13:57, 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 CATERINA ALESSANDRA REA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 25/02/2022, às 16:30, 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 CRAICE DA SILVA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 25/02/2022, às 16:40, 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,
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COORDENADORA DE CURSO, em 09/05/2022, às 16:29, 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
09/05/2022, às 16:48, 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 ELIANE GONÇALVES DA COSTA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 11/07/2022, às 21:55, 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 WANIA MIRANDA ARAUJO DA SILVA, COORDENADORA
DE CURSO, em 18/10/2022, às 14:07, 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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