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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

Ata da 31ª Reunião Ordinária do Conselho do Instituto de Humanidades e Letras, Campus dos Malês.

 

No dia 17 de março de dois mil e vinte e dois (17/03/2022), às dez horas e nove minutos, através de
vídeo chamada com uso da plataforma do Google Meet, realizou-se a 31ª Sessão Ordinária do Conselho
do Ins�tuto de Humanidades e Letras, Campus dos Malês. A reunião foi presidida pelo Diretor, em
exercício, do IHL – Campus dos Malês, Prof. Dr. Ramon Souza Capelle de Andrade, e secretariada pela
Assistente 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 Juliana Dourado Bueno (Coordenadora do Curso de
Bacharelado em Ciências Sociais), Prof. Dr. Marlon Marcos Vieira Passos (Representante docente), Prof.ª
Drª. Clarisse Goulart Paradis (Representante docente), Prof.ª. Drª. Lavínia Rodrigues de Jesus (Vice-
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Letras), Prof. Dr. Alexandre Cohn da Silveira (Coordenador do
Núcleo de Línguas e Linguagens dos Malês), Prof.ª. Drª. Andreia Cardoso Silveira (Vice-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.ª Drª. Mariana Preta Oliveira de
Lyra (Vice-Coordenadora do Curso de Bacharelado em Relações Internacionais), Prof. Dr. Paulo Alves
Junior (Coordenador do Curso de Licenciatura em História), Prof.ª Drª. Isabella Alves
Lamas (Representante Docente), Prof. Dr. Eric Brasil Nepomuceno (Representante Docente), Sabrina
Rodrigues Garcia Balsalobre (Representante Docente). O Prof. Ramon Capelle, após estabelecer a
instalação do Conselho, deu prosseguimento a reunião que teve como pontos de pautas:  1 – Ajustes do
PPC do Curso de História: O Coordenador do curso de História, Paulo Alves Junior, pontuou que os
ajustes foram aprovados pelo Núcleo Docente Estruturante do curso e frisou que foram realizados ajustes
que aumentaram de 20% para 40% das aulas no sistema de ensino à distância. Posto em votação, o
Conselho do IHL-Malês aprovou por unanimidade os ajustes do PPC do curso de História. 2 –
Afastamentos: a) Afastamento para Pós-doutorado de Manuele Bandeira de Andrade Lima – A Vice-
Coordenadora do curso de Letras, Lavínia de Jesus, informou que a docente solicitou o afastamento em
25 de janeiro de 2022, sendo o período de afastamento entre 03/09/2022 a 02/09/2023, para a
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As disciplinas ministradas por Manuele Bandeira – Morfologia
da Língua Portuguesa e Línguas Crioulas – serão assumidas pelo docente Eduardo Ferreira e pela docente
Shirley Freitas. Lavínia de Jesus pontuou que o colegiado deliberou por unanimidade a favor da
solicitação. A Vice-Coordenadora frisou que o afastamento da docente está dentro do planejamento de
saídas do colegiado de Letras e que esse era o segundo pedido de afastamento feito pela docente, sendo
o anterior aprovado pelo colegiado do curso e conselho do ins�tuto, mas negado em instâncias
superiores. Posto em votação, O Conselho do IHL-Malês aprovou por unanimidade o afastamento para
pós-doutorado da docente Manuele Bandeira de Andrade Lima. b)  Licença Capacitação de Ludmylla
Mendes Lima – Lavínia frisou que o pedido de Ludmylla foi realizado em 09/02/2022, sendo o período
para licença entre 01/08/2022 a 31/10/2022, na Universidade de Brasília, para par�cipar de uma ação de
um projeto de pesquisa. A Vice-Coordenadora informou que o pedido de licença foi aprovado no
colegiado do curso de Letras e está de acordo com o planejamento de saída do curso. As disciplinas que
eram assumidas por Ludmylla Mendes ficarão a cargo da docente subs�tuta, Larissa da Mata. Posto em
votação, o Conselho do IHL-Malês aprovou por unanimidade a saída para licença capacitação da docente
Ludmylla Mendes Lima. c) Afastamento para pós-doutorado de Eric Brasil Nepomuceno – Paulo Alves
Junior ponderou que houve atendimento à fila de saída para pós-doc do curso de História, que o pedido



25/10/2022 14:35 SEI/UNILAB - 0441483 - Ata de Reunião

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=501431&infra_sist… 2/5

de afastamento é no período de outubro de 2022 a setembro de 2023, na universidade Nova de Lisboa. O
coordenador pontuou que a solicitação passou por um parecer que analisou o mérito e a qualidade do
projeto e posteriormente foi aprovado pelo colegiado do curso de História. Paulo Júnior disse que o
docente será subs�tuído por Eduardo Esteves e por Juliana Farias. O docente Eric Brasil se re�rou no
momento da votação. Posto em votação, o Conselho do IHL-Malês aprovou por unanimidade o
afastamento para pós-doutorado do docente Eric Brasil Nepomuceno. d) Licença Capacitação de Eric
Brasil Nepomuceno – Paulo Alves ponderou que a licença capacitação de Eric Nepomuceno seria na
mesma ins�tuição em que o docente faria o pós-doc, no período de 18 de julho de 2022 a 15 de outubro
de 2022. O coordenador do curso de História mencionou a aprovação pelo colegiado e que as disciplinas
de responsabilidade do docente seriam incorporadas ao docente Eduardo Estevam e a docente Juliana
Farias. O docente Eric Brasil se re�rou no momento da votação. Posto em votação, o Conselho do IHL-
Malês aprovou por unanimidade o afastamento para licença capacitação do docente Eric Brasil
Nepomuceno. 3 – Disciplinas de 2021.1 não consolidadas e sem notas – Ramon Capelle fez um breve
relato acerca do assunto e informou que o tema estava sendo pautado na instância cabível. Pontuou que
não havia nada que a direção do ins�tuto ainda pudesse fazer em relação ao assunto, tão pouco o
conselho do ins�tuto. Após a fala de Ramon Capelle, a Vice-Coordenadora do curso de Relações
Internacionais, informou que a intenção da pauta era apresentar o caso, o problema.  Mariana Lyra
ponderou que haviam 3 disciplinas que o docente �tular não consolidou as turmas, não atribuiu notas ou
frequências aos discentes, sendo que o calendário previa a data de 05 de março como data limite para
consolidação das disciplinas. O fato prejudicou um aluno do Bacharelado em Humanidades apto a colar
grau e a ingressar na terminalidade. Mariana Lyra mencionou que a situação foi parcialmente resolvida
com a orientação ao NDE do curso em atribuir uma nota ao aluno a par�r das a�vidades feitas e
enviadas. A Vice-Coordenadora do curso de Relações Internacionais adver�u que o aluno foi avaliado por
um grupo de docentes que não o acompanhou e que não eram familiarizados com o programa da
disciplina. Mariana Lyra disse que embora o problema tenha sido resolvido para o discente, o problema
con�nuava para as outras três disciplinas, que funcionam para outros três cursos. Mariana Lyra ponderou
que o docente implicado na situação não responde aos e-mails, nem as coordenações, nem ao IHL,
tampouco a outras instâncias. Pontuou a expecta�va de uma reunião com outras instâncias para analisar
a situação. A representante docente, Isabella Lamas, comentou que a situação era injusta, sobretudo por
aumentar a sobrecarga de trabalho para os docentes do curso e para as coordenações. Isabella pontuou
que a situação era an�ga e que nada havia sido feito anteriormente. Ramon Capelle explicou que o que
poderia ser feito por parte do ins�tuto, foi. Mariana Lyra discordou da direção do ins�tuto ter feito o
necessário e mencionou que o curso de Relações Internacionais vem falando do problema de
comunicação com a docente desde 2019. Mariana relatou que a docente não dar retorno em relação aos
planos de ensino e ou outras documentações e que há responsabilidade do IHL por não ter buscado
solucionar o caso antes. Ramon Capelle ponderou estar à frente do ins�tuto há poucos dias e que
encaminhou a situação para que a instância cabível possa apurar. 4 – Ajustes no Regimento Interno do
NULIM. – O professor Alexandre Silveira relembrou os conselheiros o processo de incompa�bilidade de
nomenclaturas rela�vas aos cargos de gestão do NULIM provocado pela aprovação do Estatuto da
UNILAB, ocorrida em dezembro de 2020, dois dias depois da aprovação da criação do NULIM pelo
CONSUNI. A gestão interina do NULIM e o seu também interino Conselho Gestor compuseram uma
Comissão que realizou uma revisão completa do texto do documento, fazendo os ajustes necessários e
organizando melhor as questões regimentais do NULIM. O documento ajustado foi compar�lhado com
todos os conselheiros que aprovaram o texto por unanimidade. Após a votação, Alexandre da Silveira
informou das a�vidades que estão sendo propostas pelo núcleo e convidou os docentes a par�ciparem
das ações. 5 – Criação do Mestrado em Gêneros e Feminismos Plurais – A Coordenadora do Curso de
Bacharelado em Humanidades, Caterina Rea, informou ter comunicado em janeiro sobre a indicação de
um mestrado a ser desenvolvido no Malês, dentro do âmbito do PDI de 2022-2026. Caterina explicou que
em um segundo momento, devido a uma proposta desenvolvida no Ceará, resolveram criar um mestrado
único em parceria com o Ins�tuto de Humanidades. A proposta prevê uma dupla coordenação, uma para
cada ins�tuto. A docente aproveitou o momento para solicitar a portaria com o grupo de trabalho
responsável pela elaboração do mestrado. 6 – Relatório Bibliográfico do Projeto Pedagógico do Curso de
Licenciatura em Pedagogia - A Vice-Coordenadora do curso, Andreia Silveira, pontuou que a atualização
no PPC do curso de Pedagogia ocorreu recentemente e houve uma revisão das referências bibliográficas
que compõem o curso, mas não houve revisão das ementas, estas foram man�das. Andreia Silveira
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ponderou que as atualizações passaram por aprovações no NDE e colegiado do curso de Pedagogia. Posto
em votação, o Conselho do IHL-Malês aprovou por unanimidade o Relatório Bibliográfico do Projeto
Pedagógico do curso de Licenciatura em Pedagogia. 7 – Eleição para o CONSEPE – A representante
docente, Clarisse Paradis, informou que o mandato terminará em 03 de maio de 2022 e que seu trabalho
envolveu a organização do conselho, organizar o espaço. A docente fez uma avaliação posi�va, mas
declarou que conseguiu fazer poucas alterações em deliberações do conselho, até pela própria
representação ser mínima. Clarisse Paradis se disponibilizou a fazer parte da comissão responsável pela
nova eleição de representante. Além de Clarisse Paradis, a docente Isabella Lamas aceitou o convite para
fazer parte da comissão eleitoral, que irá ser responsável pela eleição do representante do CONSEPE e do
representante no CONSUNI. 8 – Passaporte Vacinal – Ramon Capelle informou da abertura de um
processo no SEI, realizado pela diretora do ILL, solicitando a manifestação dos demais diretores sobre a
exigência do passaporte vacinal quando do retorno ao regime presencial de trabalho. Ramon ponderou
ser uma decisão importante, sobretudo para atender as questões de biossegurança e solicitou a opinião
dos conselheiros. Eliane da Costa ques�onou se tal decisão não deveria par�r da gestão superior. Ramon
disse entender ser uma forma de pressionar a gestão superior a se posicionar sobre o assunto. Eric
Nepomuceno indagou se o ques�onamento havia saído de algum órgão de deliberação superior, a
Reitoria, a PROGRAD. Ramon frisou se tratar de uma manifestação conjunta dos diretores de ins�tutos.
Posto em votação, o Conselho do IHL-Malês posicionou-se favorável a respeito da exigência do
passaporte vacinal. 9 – Regime Presencial de Trabalho – O Diretor do IHL, Ramon Capelle, informou que
a Irmandade Malês solicitou várias informações, junto as coordenações e direção do ins�tuto, sobre o
regime presencial de trabalho. Ramon Capelle declarou que o que há de concreto para organizar a
questão acadêmica era a tabela de compar�lhamento por curso, elaborada por Pedro Leyva e aprovada
pela reitoria através de despacho autorizando o revezamento. Ramon solicitou que os conselheiros se
manifestassem acerca do planejamento realizado. Carla Almeida mencionou que uma de suas
preocupações era que os componentes preveem 40 estudantes por turmas, mas que apenas duas salas
do campus comportam tal quan�dade. Carla Almeida destacou ter sugerido que fosse diminuída a
quan�dade de estudantes por turmas e que o tema deveria ser discu�do novamente no âmbito do
Conselho IHL. A docente ponderou que caso as turmas fossem fechadas com mais de 40 estudantes, isso
seria um problema. Carla ques�onou se para os docentes que estariam em regime especial, havendo a
descon�nuidade dos chips de dados, seria permi�do gravar as aulas e se haveria autorização do direito
de imagem. Carla Almeida explicou que existe toda uma questão legal em torno disto. Carla afirmou que
é preciso que a ins�tuição defina como será o regime presencial para os estudantes e se de fato, será
seguida a questão da resolução quando o aluno solicitar o regime especial ou se será para questões para
além das previstas. Carla ponderou que essas questões deveriam estar bem amarradas, para que não
trouxessem implicações futuras. Caterina Rea disse estar de acordo com as observações de Carla
Almeida, mas explicou que ao diminuir o número de estudantes por turmas, o número de turmas
deveriam ser aumentadas, o que implicaria em sobrecarga aos docentes. Caterina Rea citou a questão
dos estudantes oriundos do PSEE por não saber o quan�ta�vo que seria. Ramon destacou que só daria
para saber o número de estudantes por turmas após a matrícula. Caterina ponderou que uma coisa era o
regime especial e outra questão é a atual situação, sobretudo, pela quan�dade de alunos que poderiam
solicitar. Juliana Bueno argumentou que pela norma�va, o aluno poderia solicitar o regime especial a
qualquer momento, o que dificultaria uma forma de organizar uma quan�dade mínima de discentes por
turma. Juliana pontuou não ter representação estudan�l em uma reunião importan�ssima e que
abordava um tema que a coordenação dos cursos e a direção do ins�tuto vêm sendo atacados; a docente
destacou que a coordenação de Ciências Sociais vem fazendo as comunicações via SIGAA e via reunião do
colegiado. Juliana argumentou que a coordenação de Ciências Sociais foi contra o esquema de rodizio na
forma como foi proposta, pois os estudantes não se organizam por curso, eles se organizam por
disciplinas. Juliana ressaltou a insa�sfação com o planejamento e frisou que irá divulgar por disciplinas o
rodízio e que seria dessa forma que os discentes e docentes de Ciências Sociais conheceriam a planilha.
Por fim, Juliana ponderou que nessa organização feita pelo IHLM, algumas docentes ficarão no campus na
sexta-feira pela noite, sozinhas. Juliana Bueno frisou que após levantamento de demandas realizado
pelas coordenações, 9 turmas demandam aulas às sextas-feiras. Como o curso de Pedagogia re�rou a
docente que ia lecionar pela noite, a docente do curso de Ciências Sociais ficaria sozinha. Juliana solicitou
que a docente não fique sozinha no campus e que a disciplina de Ciências Sociais vá para outro dia.
Caterina Rea informou que há uma docente do BIH na mesma situação e que há dias que apenas dois
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docentes estarão no campus pela noite. Caterina informou que tentou planejar a planilha de
revezamento por dia, agrupando mais turmas nos dias de semana. Ponderou que a fala do reitor durante
audiência pública, acabou por desmobilizar o trabalho das coordenações. A Professora Clarisse Paradis
argumentou que os estudantes têm o direito de reivindicar o que eles acham ser de direito, mas a tarefa
dos docentes é de manter uma educação de qualidade e manter a universidade funcionando, além de
garan�r uma volta segura. Clarisse pontuou que será necessário trabalhar em um cenário de incertezas e
que só após a matrícula as respostas aos ques�onamentos estariam disponíveis. Clarisse sugeriu que o
que poderia ser antecipado, por exemplo, seria alocar as disciplinas opta�vas em salas que comportam o
menor número de alunos, deixando as salas maiores para turmas obrigatórias. Propôs refazer o rodízio,
refazendo o dia que cada um vai presencialmente. Ramon Capelle ponderou que não havia mais tempo
hábil para uma nova apreciação da planilha pelo conselho e sugeriu que a cada semana seja divulgada
uma planilha com as disciplinas, sendo a comunicação repassada através do SIGAA. Mariana Lyra
ponderou que juridicamente ainda era possível a manutenção do trabalho remoto e que ainda há
norma�vas que permitam permanecer em formato remoto. A docente indagou se há confirmação que os
discentes que estão em África pelo PSEE virão ao Brasil, pois até aquele momento, as coordenações não
haviam recebido nenhum comunicado. Mariana ainda indagou se os estudantes vieram, como estaria a
questão do acolhimento e se o conselho havia aprovado que as a�vidades seriam apenas assíncronas ou
poderiam ser uma combinação de a�vidades assíncronas e síncronas. Por fim, Mariana Lyra indagou
como seria a questão do regime remoto dos discentes em relação às coordenações. Ramon Capelle
respondeu que em relação as entradas ainda não havia comunicado oficial da gestão superior acerca da
vinda dos estudantes. O diretor em exercício respondeu que em reunião ficou acertado que as aulas não
poderiam ser síncronas, por conta da questão da descon�nuidade do uso dos chips de dados. Em relação
ao regime especial, Ramon destacou que o discente responderia a um requerimento e enviaria para a
DRCA, uma junta médica avaliaria o aluno e a DRCA comunicaria as coordenações, estas comunicariam
aos docentes que o estudante estaria em regime especial. Paulo Alves argumentou que boa parte da
polêmica que há entre os alunos é fruto da desinformação constante e recorrente da reitoria, que trata a
informação de forma banal, trazendo dados que desvirtua do que está sendo discu�do. Em relação ao
revezamento, Paulo Alves destacou que se reuniu com a coordenação de Letras para organizar o
planejamento. O docente pontuou que foi recebida uma norma�va da PROGRAD informando que se as
turmas não �vessem um determinado percentual de matriculados, as turmas seriam canceladas. Para o
curso de História, Paulo Alves informou que houve redução para o quan�ta�vo de 20 vagas por turmas. O
professor Eric Nepomuceno ques�onou se as aulas que não fossem presenciais não poderiam ser
síncronas e se os docentes poderiam fazer aulas síncronas, desde que fossem disponibilizadas as
gravações de forma assíncrona posteriormente, se o ins�tuto emi�u alguma norma�va que impedisse o
encontro síncrono. Ramon disse entender que nesse modelo híbrido, o encontro síncrono não poderia
ser legi�mado, sobretudo, pela descon�nuidade do uso do chip de dados. O Conselho do IHL deliberou
por não haver encaminhamento em relação a essa questão.  A professora Andreia Silveira solicitou que o
número de estudantes por sala voltasse a ser discu�do, pois assim como poderia ter turmas com poucos
alunos, muitas turmas poderiam ter um quan�ta�vo grande de matriculados. A docente indagou como
seria deliberado o assunto, se as coordenações decidiriam por vontade própria, assim como o colegiado
de História. Caterina Rea argumentou que um planejamento anterior deveria ter sido feito, de modo a
cer�ficar o número de estudantes em regime especial, a planilha de revezamento e etc. Juliana Bueno
solicitou que fossem feitos os encaminhamentos. A docente propôs que o rodízio de sexta-feira, em que
uma professora do curso de Ciências Sociais está alocada com Pedagogia, a disciplina de Metodologia do
Ensino de Ciências Sociais seja remanejada para os dias em que História e Letras estão agrupadas. Posto
em votação, o Conselho do IHL-Malês aprovou a alteração proposta pela coordenadora de Ciências
Sociais, com abstenção da docente Lavínia de Jesus, do colegiado de Letras. Caterina Rea propôs que o
rodízio de sexta-feira, em que a docente Maria Andrea está alocada, a disciplina Antropologia e
Colonização seja remanejada para os dias em que História e Letras estão agrupadas. Posto em votação, o
Conselho do IHL-Malês aprovou a alteração proposta pela coordenadora do curso do Bacharelado em
Humanidades, com abstenção da docente Lavínia de Jesus, do colegiado de Letras. Clarisse Paradis
ponderou que em relação ao número de alunos em sala, existe um plano de biossegurança e que os
docentes deveriam atender ao que foi definido no plano. O conselho optou por aguardar a matrícula e só
após definir o que será feito em relação ao quan�ta�vo de alunos por turmas. Após a explanação e nada
mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às treze horas e trinta minutos, e eu, Alexandre Dias Rosa,
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Assistente em Administração, lavrei e subscrevi a presente ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelos demais presentes.

 

                                                                    São Francisco do Conde, 17 de março de 2022.
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