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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

Ata da 15ª Reunião Extraordinária do Conselho do Instituto de Humanidades e Letras, Campus dos
Malês.

 

No dia 21 de julho de dois mil e vinte e dois (21/07/2022), às 09 horas e quarenta e cinco minutos,
através de videochamada com uso da plataforma do Google Meet, realizou-se a 15ª 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 de Souza Capelle de Andrade (Vice-Diretor do IHL), 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. Deolindo Nunes de Barros
(Coordenador do Curso de Bacharelado em Relações Internacionais), Prof. Dr. Paulo Alves Junior
(Coordenador do Curso de Licenciatura em História), Prof. Dr. Igor Fonseca de Oliveira (Representante
Docente), Prof.ª Drª. Carla Craice da Silva (Representante docente), Prof.ª Drª. Igor Ximenes Graciano
(Vice-Coordenador do Mestrado em Estudos de Linguagens: Contextos Lusófonos Brasil-África). O Prof.
Pedro Acosta Leyva, após estabelecer a instalação do Conselho, deu prosseguimento a reunião que teve
como pontos de pautas:  1 – Entrada nas terminalidades: Pedro Leyva solicitou que os coordenadores
falassem sobre a análise feita nos colegiados, para que após a apresentação, o Conselho do IHL-Malês
tomasse uma decisão, diretriz ou encaminhamento. Juliana Bueno, Coordenadora do curso de Ciências
Sociais, informou que o colegiado avaliou o parecer 13 e o relatório do GT, o entendimento do colegiado
foi de propor à PROGRAD fazer uma reunião ampliada com a comunidade dos Malês e propôs que para a
reunião da PROGRAD sejam convidados os membros do GT. Foi deba�do que o grupo de trabalho havia
feito vários encaminhamentos, mas não podem ser feitos ao mesmo tempo. Como por exemplo, o
desmembramento parcial, a proposta de opção 1 do parecer da PROGRAD. Juliana Bueno solicitou que se
lutasse pelas vagas de indígenas e quilombolas. O GT é amplo em suas proposições. Juliana Bueno
solicitou que o Conselho, o Campus dos Malês, pensassem enquanto cole�vo. Carla Verônica pontuou
que na reunião do colegiado do dia 11, foram lidos alguns trechos e o colegiado deliberou pelo não
desmembramento, mas caso o desmembramento seja para todos os cursos que se atenda ao apontado
pelo GT, inclusive a retomada dos editais. Caterina Informou que em reunião, o colegiado do Bacharelado
Interdisciplinar em Humanidades aceitou a decisão dos cursos cujo a necessidade aponta para a saída.
Disse que a questão dos editais é de suma importância, o colegiado apoiou a decisão da saída de alguns
dos cursos. Deolindo de Barros, Coordenador do curso de Relações Internacionais, pontuou que em
reunião em torno das terminalidades, o colegiado aprovou duas propostas: na primeira proposta,
rejeitaram irem para o SISU escalonadamente a cada dois anos. Na segunda proposta, o colegiado de
Relações Internacionais aprovou a adesão parcial (parte das vagas) ao SISU e demais vagas con�nuarem
com egressos de BIH. Paulo Alves, Coordenador do curso de História, explicou que o colegiado começou a
pensar nas mudanças necessárias no PPC e na manutenção em se desvincular do BIH, seguir o que
sugeriu o GT de 3 a 5 anos experimental. Paulo Alves disse que a ideia era seguir o GT e reservar vagas
para o BIH. Wânia da Silva, Coordenadora do curso de Letras, ponderou que não chegou a discu�r no
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colegiado a questão, que entende o posicionamento do curso de História, mas a decisão envolveriam
questões prá�cas em torno da revisão dos PPC’s a par�r das desvinculações dos cursos, tendo o
estudante dois currículos diferentes a par�r daquele momento. A abertura não significaria,
necessariamente, aumento na entrada de estudantes. Wânia da Silva mencionou que o curso de Letras
vem tendo uma média de ingresso de 5 estudantes estrangeiros por semestre, situação que merecia
reflexão por parte do ins�tuto. Igor Ximenes ponderou que há uma crise nas entradas de um modo geral,
a evasão aumentou e que a entrada direta não significaria aumento de alunos. Ramon foi na mesma linha
de Igor Graciano e Wânia da Silva ao afirmar que a saída dos cursos não significaria aumento nas
entradas. Mas poderia significar o fim do curso do BIH caso todos os cursos saíssem ao mesmo tempo.
Ramon Capelle mencionou que os cursos de Ciência Sociais e Pedagogia poderiam se manter vinculados
ao BIH, enquanto História e Relações Internacionais es�vessem no período experimental de 3 a 5 anos.
Caterina Rea ponderou que o prazo experimental de saída de 3 a 5 anos seria muito longo e dificilmente
implicaria um retorno dos cursos na estrutura, depois deste tempo. Pedro Leyva defendeu a ideia de que
nem todos os cursos de desvinculem de vez e havendo desvinculação de algum, é necessário a
possibilidade de regresso. Tacilla Santos frisou que a liberação do curso de Relações Internacionais pelo
SISU deve ser atrelada a des�nação de uma parte das vagas para os alunos egressos do BIH. Segundo a
docente há dois mecanismos importantes a se pensar, o mecanismo para manter parte das vagas para o
Bacharelado em Humanidades e as mudanças no PPC do curso. Ainda segundo Tacilla Santos, é
necessário visibilizar o único curso de Relações Internacionais em uma universidade pública no estado da
Bahia. Terminada a parte das considerações por parte dos conselheiros, os seguintes encaminhamentos
foram deliberados: 1) Rejeição de estratégias de reajustes dos PPCs que envolvam adoção e ampliação da
modalidade educação à distância; 2) Aprovação para entrada em separado no SISU (por um período
experimental de 04 a 06 semestres) dos Cursos de História e Relações Internacionais, com a oferta de
metade (no máximo) das vagas pelo SISU; a outra metade ficando reservada para egressos do
Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades); 3) Buscar novamente a abertura de editais especiais,
para ocupação das vagas ociosas e aumento da entrada de estudantes nos Cursos do IHLM. 2 – Comissão
para análise de redistribuição do professor de LIBRAS – Wânia da Silva informou que há um edital para
contratação de docente da área de Libras, mas um docente da área enviou uma carta de intenção
solicitando redistribuição para o campus. Levado o assunto ao colegiado, houve a sugestão de se criar
uma comissão para estudar o currículo do docente em questão. Wânia mencionou que será necessário
um despacho do Diretor do IHL-Malês solicitando a comissão que analise a documentação do docente e
emita um parecer a ser apresentado no conselho. A coordenadora do curso de Letras defendeu a
con�nuidade do concurso e caso não haja aprovados, fazer o pedido de redistribuição. Após os
comentários, Wânia da Silva solicitou que um membro do conselho se disponibilizasse para par�cipar da
comissão, a professora Carla Albuquerque, Coordenadora do curso de Pedagogia, se disponibilizou a
par�cipar da comissão. Após a explanação e nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às onze
horas e quarenta e seis 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, 21 de julho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por CARLA VERONICA ALBUQUERQUE ALMEIDA,
COORDENADORA DE CURSO, em 13/10/2022, às 21:23, 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 ALEXANDRE COHN DA SILVEIRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 17/10/2022, às 09:08, 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
18/10/2022, 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.
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Documento assinado eletronicamente por PAULO ALVES JUNIOR, COORDENADORA DE CURSO, em
18/10/2022, às 13:52, 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.

Documento assinado eletronicamente por PAULO GOMES VAZ, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 19/10/2022, às 20:23, 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 ALEXANDRE DIAS ROSA, ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO, em 25/10/2022, às 14:15, 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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