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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

Ata da 14ª Reunião Extraordinária do Conselho do Instituto de Humanidades e Letras, Campus dos
Malês.

 

No dia 15 de junho de dois mil e vinte e dois (15/06/2022), às dez horas e sete minutos, através de
videochamada com uso da plataforma do Google Meet, realizou-se a 14ª 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 Leyva, e secretariada pelo Assistente em
Administração, Alexandre Dias Rosa, contando com a presença dos(as) seguintes Conselheiros(as): Prof.
Dr. Ramon Souza Capelle de Andrade (Vice-Diretor do IHL-Malês) 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. Juliana Dourado
Bueno (Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais), 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), Sabrina Rodrigues Garcia Balsalobre (Representante Docente),
Prof. Dr. Igor de Oliveira (Representante Docente), Prof. Dr. Marlon Marcos Vieira (Representante
docente), Prof.ª Drª. Eliane Gonçalves da Costa (Coordenadora do Mestrado em Estudos de Linguagens:
Contextos Lusófonos Brasil-África), a Prof.ª Drª. Carla Craice da Silva, Representante Docente, jus�ficou a
ausência por mo�vos de férias. O Prof. Pedro Acosta Leyva, após estabelecer a instalação do Conselho,
deu prosseguimento a reunião que teve como pontos de pautas:  1 – Análise do preenchimento dos PITs
e RITs: Ramon Capelle explicou que fez a leitura das atas aprovadas pelo colegiados, rela�vas a aprovação
do plano individual de trabalho e informou ter percebido uma certa resistência em dizer que os planos
foram aprovados. Ramon Capelle frisou que a legislação solicita que os planos de trabalho precisam ser
aprovados pelos colegiados de cursos e pelo Conselho de Comunidade Acadêmica, pontuou estar na
resolução e que precisaria ser cumprida. Ramon Capelle lembrou que alguns docentes estão em processo
de estágio probatório e que as próprias progressões necessitariam da aprovação dos PITs. Ramon
Solicitou que os colegiados sejam explícitos em dizer que os relatórios foram aprovados, foram
homologados e que essa informação estejam na ata, para que no futuro não haja problemas. O Vice-
Diretor ponderou ser importante informar que a nova resolução que está sendo elaborada, ainda prevê
no ar�go 40, os casos em que os docentes podem manter a dedicação exclusiva e pontuou estar fora da
realidade. Para Ramon, não cabe a uma resolução legislar sobre isso, pois a lei 8.112/90 já prever os
casos que o docente pode perder a dedicação exclusiva. Ramon explicou que a resolução queria legislar
sobre algo que não tem legi�midade e comentou ter escrito um arrazoado, junto com o professor Paulo,
e solicitou dos conselheiros que o documento seja representa�vo da proposta de alteração por parte do
conselho de unidade acadêmica. Ramon explicou que a comissão abriu uma janela para que os docentes
enviassem sugestões, mas exis�a a possibilidade, via processo, de sugerir alterações. A professora
Sabrina Balsalobre ressaltou a questão do ar�go 32, que trata quais são as funções dentro da
universidade que têm o regime especial de trabalho, sendo direto ao dizer que são Reitor, Vice-Reitor,
Pró-Reitorias, mas não faz menção a Diretor de Ins�tuto nem às coordenações. Sabrina chamou a
atenção ao fato de acúmulo de trabalho que acomete às coordenações e que a minuta da resolução
prever que qualquer regime diferente disso, teria que vir a par�r de uma portaria aprovada e que o
trabalho não poderia exceder 20 horas. A docente solicitou que além do ar�go 40, pudesse pautar o
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ar�go 32. Eliane Gonçalves pontuou que o argumento u�lizado na reunião sobre a carga horária foi que
os docentes teriam que seguir a LDB, e na LDB, a carga horária mínima são 8 horas para docente,
coordenadores e diretor de ins�tuto. Pedro Leyva pôs em votação e o Conselho do IHL-Malês aprovou
por unanimidade a proposta do arrazoado referente aos ar�gos 32 e 40 da minuta de resolução de carga
horária. 2 – Afastamentos para Pós-doutorado de Érica Aparecida Kawakami Ma�oli – Carla
Albuquerque informou que a docente solicitou cursar o pós-doutorado e encaminhou o projeto e a carta
de aceite, que foi analisado e aprovado pelo colegiado de Pedagogia. O Pós-doc será realizado no Centro
de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Os componentes curriculares de Psicologia Africana,
Educação Indígena e Educação das Relações Étnico-Raciais serão assumidas pela professora Cris�na
Teodoro, pelo professor Marlon Marcos e pelo professor Carlindo Fausto. O Diretor do IHL-Malês
ponderou que as saídas para pós-doutoramento, aprovados pelo conselho, seguem o planejamento
rigoroso de cada um dos cursos. Tacilla Santos mencionou acerca da lisura do conselho ao analisar as
saídas para pós-doc e que acompanham a decisão de cada colegiado de curso, por entender serem os
mais indicados a avaliar os pedidos. Posto em votação, o Conselho do IHL-Malês aprovou por
unanimidade a saída para pós-doutorado da docente Érica Aparecida Kawakami Ma�oli. 3 - Processo de
remoção da professora Michelle Cirne – Ramon Capelle informou que a docente no Ceará e tem
formação em Ciências Sociais, Mestrado no Pós-Afro da UFBA e que sempre trabalhou com a temá�ca
comprome�da com a UNILAB. Ramon ponderou que a docente tem uma família estendida na Bahia e que
a docente possui iden�ficação com o estado. Explicou que a docente está com algumas questões de
natureza pessoal e que desejava ser distribuída para a Bahia, que o pedido foi realizado ao colegiado de
Humanidades e que precisaria ser referendado pelo conselho. Caterina Rea, Coordenadora do curso de
Bacharelado em Humanidades, explicou que o colegiado do curso aprovou a vinda da docente, mas a
questão do código de vagas era uma restrição. Caterina Rea pontuou que seria uma boa aquisição para o
curso. Eliane Gonçalves pontuou o porquê de se condicionar a vinda da docente à questão das vagas,
uma vez que uma docente do curso de Letras foi removida para o Ceará sem contrapar�da do código de
vagas, não sendo autorizada a vinda de outro docente e com o código de vagas do campus. Eliane
Gonçalves disse ser a favor da vinda da docente, desde que não seja atrelado ao código de vagas. Leyva
explicou que os docentes que vieram do Ceará nunca foram contabilizados como troca de vagas. Juliana
Bueno informou que o colegiado de Ciências Sociais deliberou ser a favor a vinda da docente Michele
Cirne, desde que seja vinculada ao curso de Bacharelado em Humanidades, pois o curso está com apenas
03 docentes da área de Ciências Polí�cas, que é uma área que está descoberta. Carla Verônica comentou
que havia solicitado professores para a área de Estágio Supervisionado e Ensino de Geografia, que foi
negado em função do período que não era permi�do a realização de concursos. Mencionou que um
professor da UNIVASF solicitou a transferência para o Malês, mas por conta da dúvida em torno dos
códigos de vagas, ainda não houve avanços. Tacilla Santos ponderou não haver como atrelar a vinda de
qualquer professor com a saída dos docentes do ins�tuto. Pontuou que todos os docentes que saíram
têm especificidades em suas áreas de atuação e cobrem lacunas importantes dentro de cada colegiado.
Pontuou que há necessidades específicas nas áreas onde os docentes atuavam e que é necessário
verificar uma forma de solicitar isso. Apontou a necessidade de constar em ata a necessidade de
docentes nas determinadas áreas em que houve saídas. Marlon Marcos pontuou que há necessidade de
material humano em todos colegiados e que é bem-vindo quem venha para o Malês para somar. Frisou
que Michele faz parte do quadro de docentes da UNILAB e que o BIH é o colegiado com menos docentes,
embora atenda a todos aos demais cursos. Marlon ponderou entender que a chegada da docente,
assegurando o que foi pontuado pelos coordenadores, informando que não é uma troca de vagas, que
não está se abrindo mão do código de vagas que pertence a universidade, seria importante para o BIH e
para os demais cursos que são atendidos. Daniel Costa explicou que o colegiado não é contrário a vinda
da colaboradora, mas desde que não seja lotada no colegiado de Relações Internacionais. Pontuou a
necessidade de solicitar especialistas de áreas específicas e que os colegiados deveriam decidir e solicitar
ao ins�tuto, não o docente interessado em vir ao Malês. Daniel Costa mencionou a vontade de 4
docentes de outra ins�tuição em se transferir para a UNILAB, mas que estão à espera de alguma
informação sobre as vagas. Daniel explicou que os códigos de vagas não estão disponíveis, porém, devido
à vacância, há o direito de se demandar professor subs�tuto. Daniel mencionou a possibilidade de não se
ofertar disciplinas de especialidades, devido a saída dos docentes das respec�vas áreas. Ramon Capelle
pontuou que poderia ser aprovada a vinda da docente Michele Cirne, mas deixando explícito em ata que
a vinda não seria atrelada aos códigos de vagas oriundo da saída de docentes do Campus dos Malês.
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Eliane Gonçalves ques�onou se era possível ser revisto a questão dos códigos de vagas no CONSUNI e
CONSEPE, para que os códigos deixem de integrar o banco de vagas da universidade e retornem ao
ins�tutos. Pedro Leyva pontuou que o CONSUNI era o órgão máximo da universidade e que isso poderia
ser verificado. Leyva propôs buscar a resolução e solicitar uma revisão. Posto em votação, o Conselho do
IHL-Malês aprovou por unanimidade a vinda da docente Michele Cirne, desde que não condicionada à
perda do código de vagas dos especialistas que entraram em vacância na universidade. 4 – Realização de
concurso para a área de Ciência Polí�ca – Juliana Bueno informou sobre a saída da docente Layla
Pedreira e que na úl�ma reunião do colegiado, no dia 30 de maio, deliberaram pela realização de
concurso e encaminha essa demanda específica da área para que a direção do ins�tuto faça o pedido da
realização do concurso. Juliana Bueno ques�onou sobre a realização do concurso para subs�tuto, mas
caso não fosse possível nenhum dos dois, como seriam a distribuição das disciplinas no âmbito do IHL.
Pensar em organizar, diminuir ou até mesmo deixar de ofertar algumas disciplinas seriam as alterna�vas,
visando não sobrecarregar ainda mais os docentes. Pedro Leyva explicou que o colegiado pode solicitar o
concurso, mesmo sabendo as dificuldades para atendimento. Leyva informou da exigência feita pela SGP
em relacionar a média de estudantes por disciplinas/docentes e que a demanda foi reme�da aos
colegiados para que seja respondida. Daniel Costa informou que no caso de Relações Internacionais,
foram solicitadas algumas condicionalidades referentes ao orçamento da universidade, indicando a
exigência que é de mestre, mas sem a exigência de enviar média de alunos por docente e disciplina. 5 -
Proposta de recepção de estudantes do ensino fundamental e médio para uma visita na UNILAB –
Sabrina Balsalobre chamou a inicia�va de UNILAB de portas abertas e que a ideia, dentro do âmbito da
extensão, era atrair um pouco mais a comunidade para dentro da universidade, sendo que três
mo�vações levaram a isso: em uma a�vidade de estágio na escola Mar�nho Sales, enquanto explicava a
diretora sobre o cursinho popular, ques�onou sobre os inscritos para o ENEM e a diretora informou ser
bem poucos. Sabrina ques�onou o porquê dos alunos não tentarem adentrar à UNILAB e a diretora a
ques�onou se a universidade não era apenas para africano. Outro ponto foi o depoimento da docente
Elizia Ferreira, que em um encontro com estudantes da UFBA, uma aluna mencionou o desejo de cursar
Relações Internacionais na UNILAB, mas que não �nha aberto vaga pelo SISU. Elizia comentou que os
alunos desconheciam que a entrada era via Bacharelado em Humanidades. Sabrina argumentou quantos
outros alunos que desejavam fazer Ciências Sociais, Pedagogia e História, mas que não sabiam que a
entrada era via BIH. Por fim, Sabrina frisou que em uma a�vidade de estágio no quilombo de São Brás,
uma estudante demonstrou interesse em conhecer a UNILAB. A docente informou ter convidado a
estudante e ter prome�do ir com ônibus buscar o pessoal no quilombo. Sabrina explicou que logo após o
recesso junino seria o momento de convidar os estudantes da Mar�nho Sales, os que estão inscritos no
ENEM, para fazer um dia de recepção a eles, pra mostrar a importância da UNILAB em nosso território,
fazer um turismo na UNILAB, fazê-los conhecer. Sabrina sugeriu que 1 representante de cada colegiado
explique aos alunos sobre o curso e propôs ainda que, após essa inicia�va piloto, a ideia seja incluída no
calendário le�vo, com um dia de recepção aos estudantes e que através de parceria com a Secretaria de
Educação, os ônibus recolham os estudantes do ensino médio e levem até a UNILAB. O professor
Alexandre da Silveira parabenizou pela inicia�va e mencionou que outras universidades já fazem
trabalhos similares. Alexandre sugeriu que fossem realizadas oficinas que lidem com saberes trabalhados
nos cursos. O professor colocou o NULIM à disposição do projeto, para uma oficina no âmbito do que se é
trabalhado em línguas e linguagens e sugeriu que o projeto de extensão do Jornal O Ponto oferecesse
uma oficina nesse sen�do. Sabrina propôs que o projeto piloto com os estudantes da Mar�nho Sales
ocorresse em julho e que os docentes trouxessem para a próxima reunião, o nome de dois indicados de
cada curso. Tacilla Santos sugeriu que ao invés de pensar em um docente, que cada colegiado indicassem
2 docentes. Leyva ponderou que a proposta foi bem recebida pelo conselho e que se fosse necessário
uma portaria, faria. 6 – Informes - a) Avaliação do curso de Ciências Sociais e História pelo MEC. 1.
Pedro Leyva parabenizou o curso de Ciências Sociais pela nota 5 na avaliação do MEC e passou a palavra
para a coordenadora do curso. Juliana Bueno ponderou que o processo foi bastante humanizado, embora
cansa�vo pela necessidade de reunir a documentação, o fato de ser a primeira avaliação, numa
universidade nova. Juliana agradeceu à professora Carla Verônica e ao docente Daniel de Lucca pelo
compar�lhamento de informações. Agradeceu aos técnicos envolvidos, o corpo docente e o corpo
discente envolvidos. Ponderou acerca da necessidade de uma melhor estrutura �sica de trabalho para
realização dos grupos de pesquisas, para orientação aos alunos. Destacou o currículo crí�co do curso, que
não se encontra em outras universidades do Brasil e agradeceu a Pedro Leyva pelo incen�vo. Pedro Leyva
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parabenizou a todos os cursos e frisou serem cursos de excelência, com notas 4 e 5 nas avaliações. 2. O
professor Igor Oliveira pontuou que na avaliação do curso de História, a banca elogiou o projeto
pedagógico do curso, fazendo menção ao trabalho dos envolvidos.  Pedro destacou que o caráter autoral
do PPC impressionou os avaliadores. b) Proposta de Mestrado. Pedro Leyva explicou que existe algumas
propostas de mestrados sendo desenvolvidas no ins�tuto e fez menção ao Mestrado em Gênero e
Feminismos Plurais, essa proposta já com portaria de comissão e a intenção de enviar o projeto até
janeiro. Leyva informou que há outra proposta de mestrado em Ensino de Ciências Sociais e Sociologia,
mas que ainda não havia sido portariada. c) Situação dos concursos para novos técnicos em nosso
Ins�tuto.  Pedro Leyva solicitou que o Secretário do IHL, Alexandre Dias Rosa, falasse acerca do concurso
para TAES da UNILAB. Alexandre Rosa ponderou que, enquanto técnico do ins�tuto e do campus dos
Malês, como um todo, sen�a-se indignado com o concurso para técnico administra�vo com apenas 1
vaga imediata para o campus, disse achar inadmissível diante da realidade do Campus, que fosse
oferecida apenas 1 vaga no concurso, uma vez que ainda que chamados os aprovados em cadastro de
reservas, não seriam atendidas sequer a necessidade das coordenações dos cursos. Alexandre Rosa
solicitou que as direções do ins�tuto e direção do campus tentassem reverter a situação, por considerar
que a situação causa “estrangulamento” do corpo técnico administra�vo do campus. Sugeriu que o
Diretor do IHL-Malês possa dialogar com a Diretoria do Campus para que o Técnico em Assuntos
Educacionais e o Pedagogo, oriundos do novo concurso, possam ser alocados no ins�tuto, o que o
deixaria liberado para atender a demandas mais próximas às coordenações ou do próprio ins�tuto como
um todo. Pedro Leyva relembrou um processo feito e encaminhado à Reitoria, informando ser impossível
trabalhar com apenas 1 técnico administra�vo no ins�tuto. Ramon Capelle concordou com as colocações
de Alexandre Rosa e propôs indicar a necessidade de novos técnicos administra�vos para o ins�tuto. Por
fim, Wânia da Silva informou sobre a realização de concurso para contratação na área de Libras. A
docente explicou que já houve autorização do concurso pela reitoria e que a minuta do edital a ser
revisada, assim como um cronograma já foram disponibilizados. Wânia informou da criação de uma
banca interna para analisar a minuta e que �nha ciência que devido ao ano eleitoral, ainda não teria o
profissional à disposição em 2022. Após a explanação e nada mais havendo a tratar, a sessão foi
encerrada às doze horas e trinta e sete minutos, e eu, Alexandre Rosa, Assistente em Administração,
lavrei e subscrevi a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos demais presentes.

 

                                                                    São Francisco do Conde, 15 de junho de 2022.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE DIAS ROSA, ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO, em 07/07/2022, 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 PEDRO ACOSTA LEYVA, DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em
08/07/2022, 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 RAMON SOUZA CAPELLE DE ANDRADE, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 08/07/2022, às 15:05, 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,
COORDENADORA DE CURSO, em 08/07/2022, às 16:21, 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 08/07/2022, às 16:55, 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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Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE COHN DA SILVEIRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 11/07/2022, às 08:34, 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 11/07/2022, às 09:44, 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 DANIEL DE LUCCA REIS COSTA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 11/07/2022, às 11:41, 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 11/07/2022, às 11:45, 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 JULIANA DOURADO BUENO, COORDENADORA DE
CURSO, em 11/07/2022, às 13:06, 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 ELIANE GONÇALVES DA COSTA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 11/07/2022, às 21:53, 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 MARLON MARCOS VIEIRA PASSOS, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 12/07/2022, às 18:49, 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 CARLA CRAICE DA SILVA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 14/07/2022, às 16:57, 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 WANIA MIRANDA ARAUJO DA SILVA, COORDENADORA
DE CURSO, em 18/10/2022, às 14:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0495171 e
o código CRC B37F4D11.
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