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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

Ata da 30ª Reunião Ordinária do Conselho do Instituto de Humanidades e Letras, Campus dos Malês.

 

No dia 13 de Janeiro de dois mil e vinte e dois (13/01/2022), às dez horas, através de vídeo chamada com
uso da plataforma do Google Meet, realizou-se a 30ª Sessão Ordinária 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 pela Auxiliar Administra�vo, Patricia Guedes Santos,
contando com a presença dos (as) seguintes Conselheiros(as): Prof.ª Drª Caterina Alessandra Rea
(Coordenadora do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades), Prof. Dr. Marlon Marcos
Vieira Passos (Representante docente), Prof.ª Drª. Tacilla da Costa e Sá Siqueira Santos (Representante
docente), Profª. Drª. Wânia Miranda Araújo da Silva (Coordenadora do Curso de Licenciatura em Letras),
Prof. Dr. Alexandre Cohn da Silveira (Coordenador do Núcleo de Línguas e Linguagens dos Malês), Profª.
Drª. Carla Veronica Albuquerque Almeilda (Coordenadora do Curso de Licenciatura em Pedagogia),
Prof.ª Drª. Eliane Gonçalves da Costa (Coordenadora do Mestrado em Estudos de Linguagens: Contextos
Lusófonos Brasil-África), 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 Fonseca de Oliveira (Representante Docente), Prof. Dr. Marcos Carvalho Lopes (Vice Diretor
do IHL-Malês), Sabrina Rodrigues Garcia Balsalobre (Representante Docente), Isabella Alves Lamas
(Representante Docente), Márcio Eduardo de Lima Valverde (Assistente em Administração), Sueide
Menezes da Silva (Representante Discente); O Prof. Pedro Leyva, após estabelecer a instalação do
Conselho, deu prosseguimento a reunião que �nha como ponto de pauta: Informe: Professor Leyva
passou a palavra para a coordenação de relações internacionais e História para se posicionarem em
relação ao código de vagas dos professores Enzo Lenine e Fabio Baqueiro. O Professor Paulo, se coloca
informando que os dois colegiados estavam pensando estratégias para tentar resolver esse problema o
quanto antes e saber o posicionamento da SGP enquanto isso. Ele diz também que irá se reunir com o
professor Daniel e enviará um ques�onamento a SGP de como deveram se posicionar enquanto isso, ele
diz que foi levantado no colegiado de história se poderia ser feito uma redistribuição, ele ficou de se
reunir com o professor Daniel para saber como se posicionar e fazer esse pedido para a SGP, haverá uma
ação conjunta de história e RI. A professora Wânia sugere que junto com o pedido conjuntos dos
colegiados de RI e história encaminhar também um pedido relacionado ao código de vagas para professor
de libras. 1 - Planejamento do uso dos espaços: O Diretor do IHL-Malês, Pedro Leyva, informa que foi
feita uma primeira análise nos cursos, para coletar informações referentes ao percentual de aluno por
cursos, as coordenações trouxeram a primeira análise, e após a reitoria fez uma segunda análise trazendo
algumas amostras, foi pedido também que fosse mostrado sempre como anda os cursos no conselho. O
diretor convidou ao assistente em administração, Marcio Valverde, para apresentar o quadro de como
estão os cursos. Marcio, informa que fez um levantamento do quan�ta�vo de alunos dos Malês, foi feito
o quan�ta�vo de alunos por cursos, o quan�ta�vo de alunos Brasileiros e o quan�ta�vo de alunos
estrangeiros em todas as situações. Marcio, apresentou ao conselho um power point com os
quan�ta�vos dos alunos por curso, Ele salienta que as coordenações semestralmente se possível poderia
encaminhar para a DRCA os alunos, que estão a mais de dois ou três semestres sem assis�r aula, pois
nem sempre o SIGAA capta essas informações. Marcio, apresentou o percentual de alunos a�vos, alunos
formados, alunos formandos. O Diretor traz relatos sobre uma reunião que aconteceu com PROGRAD,
PROPAE, PROINTER e todas as direções dos ins�tutos, essa reunião aconteceu dia 10/01/2022 e foi
pedido a cada um dos par�cipantes que fizessem uma sinopse do que estava acontecendo nos ins�tutos,
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o professor Leyva, informa que ele citou nessa reunião as principais dificuldades encontradas no ins�tuto
para uma retomada do semestre e as análises feitas no ins�tuto. Ele informa que pontuou os 5 principais
problemas enfrentados uma das questões foi relacionado à internet, superlotação do transporte, o
restaurante universitário, quan�dade de salas no campus, o ins�tuto e o Cejal. Ele informa que não pode
ultrapassar a quan�dade de 400 alunos no Campus sendo que se tem aproximadamente 1200 alunos,
tem 17 salas de aulas para dividir entre 6 cursos, nunca pode passar de 400 pessoas no campus, nas salas
maiores a capacidade é de 18 alunos. Ele cita que os cursos com quan�dade de estudantes maiores têm
que escolher salas maiores, e cursos com um total menor de alunos é mais fácil de se organizar. Ele citou
questões referente a professores e alunos com comorbidades, todo tramite tem que ocorrer de acordo a
lei e os professores devem avisar as suas respec�vas coordenações. Os professores e alunos devem
apresentar atestado comprovando. Foi apresentada algumas propostas no decorrer da reunião, para os
alunos internacionais a PROGRAD e PROINST. A PROGRAD informou que faria uma oferta de disciplinas
do tronco comum para aproveitamento já a PROINST fez uma pesquisa com os alunos estrangeiros e
99,9% dos estudantes informaram que poderiam vir para o Brasil, eles falaram que teria condições de vir
apenas para conseguir segurar a vaga. Segundo a PROGRAD, poderia fazer ofertas de algumas disciplinas
do tronco comum, os componentes seria libras, educação patrimonial, inserção a vida universitária e
LPTII e após ser aproveitada, as aulas deveriam ser gravadas ou moduladas para encaminhar aos alunos.
Outra proposta é fazer nivelamento para os alunos estrangeiros. Após o diretor Leyva informar tudo o
que foi tratado na reunião abriu para discussão entre os conselheiros. Várias questões foram levantadas
pelos conselheiros entre elas foram citadas, a professora Caterina, coloca questões em relação a quem irá
fazer o controle do cartão de vacinação dos alunos quando es�verem no regime presencial, citou
também que turmas com mais de 20 alunos deverão ser dividida fazendo com que tenha um aumento de
turmas. A professora Eliane trouxe a proposta de se criar quadro com docente e discentes que estão
enquadrados na Instrução 11. A professora Wânia reafirma que o IHLM faça o levantamento da situação
dos docentes, cita que a PROGRAD fazer o levantamento dos discentes e em relação ao curso de letras
quais disciplinas os estudantes internacionais farão, pois eles pretendem se preparar. O professor Daniel
traz questões relacionadas ao aumento de casos da covid, os problemas da evasão dos alunos, falou em
relação a não ter condição de aumentar as turmas porque aumenta a carga horaria das docentes, falou
em relação a ofertar menos disciplinas. Ele citou que pode cobrar o cartão de vacinação, mas quem fará
essa verificação, ele informa que metade dos professores de Relações Internacionais talvez faça uso do
Instrução 11, art 4, isto é ministrar aula de forma remoto por situações de comorbidades.  O professor
Paulo informa que a representação discente fez manifestação de voltar para CEJAL e falou questões
relacionados ao problema da superlotação dos ônibus e o tempo para percorrer as distâncias em menos
tempo. Após discussão ficou decidido que o IHLM deverá fazer levantamento onde fará um quadro e
nesse quadro deverá conter os professores que estão em estado de comorbidades e os que não estão.
Professor Leyva se comprometeu a entregar dia 19/01 o quadro de levantamento de comorbidades
divididos por curso. Após a explanação e nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às doze horas
e vinte minutos, e eu, Patricia Guedes Santos, Auxiliar Administra�vo, lavrei e subscrevi a presente ata
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos demais presentes.

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 13:58, 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 16:27, 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 CARLA VERONICA ALBUQUERQUE ALMEIDA,
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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