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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

Ata da 32ª Reunião Ordinária do Conselho do Instituto de Humanidades e Letras, Campus dos Malês.

 

No dia 13 de abril de dois mil e vinte e dois (13/04/2022), às quatorze horas e vinte minutos, através de
videochamada com uso da plataforma do Google Meet, realizou-se a 32ª 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 pelo Auxiliar Administra�vo, Rafael
Ferreira dos 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.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), 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 Prof. Dr. Márcio
André de Oliveira Santos (Convidado). O Prof. Pedro Acosta Leyva, após estabelecer a instalação do
Conselho, deu prosseguimento a reunião que teve como pontos de pautas:  1 – Apresentação do
Relatório do GT sobre as Terminalidades: Márcio Santos, presidente do grupo de trabalho, informou que
houve cerca de doze encontros, com reuniões com duração média de duas horas e meia cada e que o
trabalho foi resultado de um esforço cole�vo de docentes e discentes. Ponderou ser um trabalho di�cil,
que tocou em várias questões no âmbito da universidade, como infraestrutura, a questão da relação com
a sede, com a reitoria e pró-reitorias. Marcio Santos enfa�zou que a sensação era da necessidade de
muito mais tempo do que a PROGRAD determinou para fazer o relatório e para que pudessem
aprofundar o diálogo sobre os problemas. Márcio Santos indicou que um dos pontos bastante conhecido
era a questão do baixo ingresso e que estaria atrelado a uma série de fatores: a questão da
infraestrutura, a concorrência de outros cursos de outras universidades, a região geográfica e
demográfica. A UNILAB precisa se tornar mais atra�va. O docente pontuou ter convidado um docente da
Universidade Federal do Sul da Bahia, professor Leonardo, que dialogou sobre a dinâmica da evasão
estudan�l e pontuou que este fator pode ser comba�do, por exemplo, com a oferta de bolsas. Citou a
questão do transporte como outro fator ligado à evasão escolar e chamou a atenção para a necessidade
de mudança na polí�ca de divulgação e comunicação da universidade, fazendo menção a questão da
visibilidade do campus. Márcio ponderou que o GT se perguntou se o modelo de 2 ciclos era o problema
envolvendo os cursos e chegaram à conclusão que não e que era preciso fortalecer o primeiro ciclo.
Entretanto, não se deve barrar os ingressantes dos editais especiais diretamente nas terminalidades.
Marcio pontuou ser importante fortalecer tanto o primeiro quanto o segundo ciclo, o que exigiria a
compa�bilidade entre os PPC’s dos cursos. O professor Ramon Capelle destacou a necessidade de
divulgação da universidade no estado da Bahia e argumentou ser favorável pela manutenção dos dois
ciclos, mas citou o problema da capilaridade para as terminalidades. Daniel Reis indagou qual seria o
poder do GT que foi realizado em levar as decisões adiante. Márcio Santos disse que o relatório
apresenta apenas sugestões e que as decisões caberiam às instâncias superiores, em relação aos
encaminhamentos sugeridos. A professora Tacilla Santos ques�onou se houve algum tratamento ou olhar
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par�cularizado para as terminalidades de Relações Internacionais, no sen�do dos ingressos.  Marcio
Santos respondeu que o GT discu�u os ingressos de um modo geral, discu�ndo a questão da baixa
entrada em História e Relações Internacionais, mas sem fazer julgamento do curso especificamente.
 Carla da Silva indagou acerca da contribuição do professor Leonardo, da UFSB, que apontou que o 2º
ciclo não afetou, de fato, no ingresso das terminalidades. Márcio Santos ponderou que Leonardo não
entendia exis�r relação direta entre os dois ciclos e a evasão e que o grupo de trabalho entendeu ser
possível a entrada direta para as terminalidades, mas com o modelo de 2 ciclos ainda sendo man�do.
Caterina Rea pontuou que a infraestrutura e o transporte são fatores que influenciam a decisão dos
estudantes. Caterina Rea solicitou aos colegas, o retorno do fórum entre os cursos, visando como
fortalecer o primeiro e segundo ciclos de entradas na universidade. Wânia da Silva sugeriu que o
conselho, enquanto cole�vo, fizesse encaminhamentos mais proposi�vos com base no relatório
produzido pelo GT. Pedro Leyva informou que existe um processo aberto pela PROGRAD onde está
solicitando o relatório e que após a aprovação no Conselho do IHL-Malês, irá inseri-lo com um despacho
informando sobre o documento produzido pelo grupo de trabalho. Leyva ponderou que a decisão acerca
do que fazer cabe à PROGRAD. Posto em votação, o Conselho do IHL-Malês aprovou por unanimidade o
relatório sobre as terminalidades. 2 – Ponto Reservado do Colegiado de Relações Internacionais – O
Coordenador do Curso de Relações Internacionais, Daniel Costa, informou que o assunto a ser tratado era
uma demanda do colegiado do curso. O professor informou que o curso de Relações Internacionais será
avaliado pelo MEC entre os dias 2 e 4 de maio de 2022, o que tem exigido um trabalho árduo para
levantar as documentações e informações. O coordenador explicou que um dos docentes não tem
respondido aos ques�onamentos e que há uma ausência de documentações e que isso pode acabar
refle�ndo na avaliação do curso. Daniel Costa ressaltou que diferente de outros cursos, o curso de
Relações Internacionais ainda não é reconhecido pelo MEC. Daniel mencionou que o docente em questão
não entregou a documentação necessária e não consolidou as notas das disciplinas que lecionava, as
turmas de Direito Internacional I, História das Relações Internacionais I e Metodologia da Pesquisa
Interdisciplinar não foram consolidadas no semestre passado. Esta situação afetava diretamente o curso
de Relações Internacionais e os alunos dos cursos de outras graduações como BIH e o curso de História.
Daniel explicou que o docente em questão não deu início à disciplina do semestre corrente nem entrou
em contato com os estudantes e não responde aos e-mails da coordenação. O professor pontuou que
sempre houve muitos queixas em relação ao docente em questão, inclusive alunos de outros cursos.
Sobre a não consolidação da turma, Daniel Costa frisou que enquanto esteve de férias, a Vice-
Coordenadora esteve à frente da coordenação, citando o caso da não consolidação de nota para alunos
que solicitaram colação de grau em BIH e mostrou preocupação com a ausência de respostas aos
estudantes por parte do docente em questão, tanto em relação a não consolidação das notas do
semestre anterior quanto em relação ao registro de comunicação e material no SIGAA no semestre atual.
Como não há retorno ins�tucional, a impressão que fica para vários colega do colegiado do curso é que
tudo isso serve de es�mulo à permanência da não produ�vidade, havendo uma espécie de
desresponsabilização pelas a�vidades pedagógicas. O coordenador do curso de Relações Internacionais
frisou que o docente em questão não lecionou nenhuma disciplina do curso durante o PLEX nem
retornou os e-mails, que a falta de assiduidade que esse docente apresenta desde fevereiro de 2018, tem
impacto direto no desempenho acadêmico-pedagógico e docente do colegiado do curso de Relações
Internacionais. Daniel fez menção a uma reunião onde es�veram presentes Pedro Leyva, Ramon Capelle,
Geranilde e Mariana Lyra, para tentar encaminhar a questão das disciplinas e que ficou estabelecido um
prazo para que a docente integralizasse as disciplinas, mas o prazo expirou e a docente não o fez.
Encaminhada a solicitação para consolidação das turmas, o colegiado de Relações Internacionais se
recusou a consolidar as disciplinas da docente, por entender não haver mo�vo para que o colegiado
assim o fizesse. Daniel Costa ques�onou o que o conselho pensava a respeito e o que sugeria fazer sobre
o assunto. Pedro Leyva ponderou que para cada �po conduta, há uma instância responsável pelos
encaminhamentos. Se o processo era de ordem é�ca, abre-se um processo de ordem é�ca, se o
problema é de ordem administra�va, abre-se um processo de ordem administra�va. Leyva ponderou que
foram abertos dois processos, um na esfera administra�va e o outro na esfera é�ca, com uma grande
possibilidade da perda do emprego. O Diretor do IHL-Malês solicitou que os conselheiros se
concentrassem na questão pedagógica. Sabrina Balsalobre pontuou que a prá�ca docente é a finalidade
essencial enquanto servidores públicos, se o docente não quiser par�cipar da gestão, das ações de
extensão, não é obrigada. Mas a prá�ca docente não havia como. Sabrina perguntou, em tempo de
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entrega de PIT e RIT, como �nha sido o da docente e como foram entregues o PIT de 2020.2 e 2021.1 e
como �nha sido a progressão e entrega das documentações para a CPPD. Pedro Leyva respondeu que
nada foi enviado e que a situação havia sido reportada para a SGP. A professora Tacilla Santos pontuou
não conhecer a docente em questão, apesar de ter 4 anos de UNILAB. Informou que o colegiado de
Relações Internacionais não avaliou o PIT da docente por não ter �do acesso ao documento. Tacilla
Santos se reportou ao fato da visita do MEC e mencionou que nem os planos de ensino nem material
referente à pesquisa e extensão da docente estão disponíveis para compor os documentos que vão para
o MEC. Assim como, não obteve respostas da docente em nenhum momento, Tacilla argumentou que há
um temor que a docente seja convocada para a conversa com o MEC, como qualquer outro docente pode
ser convocado para a entrevista e não tenham acesso ao docente em questão. A docente frisou que a
situação se agrava mais ainda porque trata de um campo de disciplina muito específico e que não há
nenhum outro docente no colegiado com formação adequada, no campo do Direito, que possa
responder. No plano de vista pedagógico, Tacilla frisou que no caso das disciplinas não consolidadas, o
colegiado do curso votou por não consolidar as turmas em aberto. Tacilla solicitou aos colegas de
conselho que ajudassem em um encaminhamento para a situação. A Coordenadora do curso de
Pedagogia, Carla Albuquerque, considerou a situação bastante complicada e gravíssima. A coordenadora
pontuou que o cole�vo de docentes da UNILAB colabora muito com o outro quando solicitado e em
diferentes situações, afirmou que o cole�vo não se refutaria a ajudar a colega, se fosse solicitado. Mas
era uma situação que se arrastava faz alguns anos e �nha passado pela coordenação anterior até a atual.
Carla argumentou que além da questão pedagógica, havia uma questão é�ca muito séria em relação aos
estudantes e ao próprio colegiado e que isso reverbera nos estudantes que não puderam colar grau, nos
estudantes que ainda estão sem notas e nos estudantes do início do semestre que estão com os
componentes comprome�dos. Carla disse que diante de todos os contatos e comunicados que foram
enviados e que não houve retorno, seria o caso do conselho deliberar o que de certa forma, pode fazer
para ajudar o colegiado de Relações Internacionais. Ramon Capelle pontuou que quando a questão da
não consolidação das notas surgiu, ele estava à frente da diretoria do ins�tuto e que os processos foram
abertos na Comissão de É�ca Pública e na Superintendência de Gestão de Pessoas. Ramon ponderou não
haver mais o que o conselho fazer em relação ao assunto. O professor Alexandre da Silveira se solidarizou
com o colegiado de Relações Internacionais e disse que embora perceba a “lavagem de mãos” que a Pró-
Reitoria fez, os estudantes não podem ser penalizados. Alexandre argumentou que poderia ser evitado
todo esse desgaste, ante o processo de estágio probatório e sugeriu que para além do que está sendo
feito, o conselho aplicasse advertências à colega. O docente solicitou ainda, que Leyva explicasse acerca
do processo administra�vo que foi aberto. Pedro Leyva explicou que o abandono de emprego caracteriza-
se por exoneração. O Diretor do IHL-Malês explicou que ao inserir a ata ao processo, saberia-se de quem
estaria se falando e propôs uma reunião com a Coordenação do Curso e PROGRAD em busca de
alterna�vas para a questão pedagógica, se seria necessário aguardar o julgamento ou se poderia ser
cancelada as disciplinas dentro do curso ou até mesmo fazer um novo remanejamento dentro do curso
de Relações Internacionais. Daniel Reis fez menção as lições que o conselho do IHL-Malês deve �rar do
caso para que não se repita e pensar nos encaminhamentos para o futuro. Daniel avaliou como um
fracasso ter deixado chegar ao limite, não deveria ter chegado a essa situação e ponderou que a docente
não deveria ter recebido uma avaliação posi�va no estágio probatório, sobretudo, diante da avaliação
nega�va dos pares. Perante o conselho do IHLM o coordenador do curso de Relações Internacionais
afirmou ter avaliado como um erro o fato da direção do Ins�tuto ter emi�do um despacho posi�vo e
laudatório no processo de estágio probatório do docente em tela, após ques�onamento por parte da
CPPD, visto que ao docente foi atribuído um valor nega�vo no processo de avaliação dos pares. À época
do elogioso despacho emi�do pela direção do Ins�tuto, a mesma direção �nha pleno conhecimento a
respeito da falta de assiduidade e responsividade do referido docente, devido às inúmeras informações e
demandas, formais e informais, feitas pelas coordenações de Relações Internacionais, a atual gestão e a
anterior. Este mesmo despacho emi�do pela direção do Ins�tuto também contradiz à própria avaliação
dos pares feita no colegiado de Relações internacionais, permi�ndo o entendimento de que a avaliação
das pares nega�va feita pelos professores de Relações Internacionais seria sem razão, ou pior, devido a
algum �po de perseguição dos colegas. Por úl�mo, o despacho laudatório, emi�do pela direção do
Ins�tuto, impediu a possibilidade prá�ca de se debater e avaliar, com outros servidores e com o próprio
docente em questão, a situação irregular em curso com vistas re�ficá-la, fazendo com que se perdesse a
possibilidade de valer uma das funções primordiais do estágio probatório e impactando, deste modo,
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nega�vamente no desempenho pedagógico e acadêmico não só dos docentes e discentes do curso de
Relações Internacionais, mas também de outros cursos de nosso Ins�tuto. Em relação ao futuro, Daniel
pontuou que a nova Pró-Reitora pode não estar ciente da situação e solicitou sugestão sobre o que ser
feito com relação as disciplinas que não foram consolidadas. Ramon sugeriu que fosse feita uma
manifestação do IHLM acerca da situação, em virtude da visita do MEC. Alexandre da Silveira ponderou
que seu receio era que as instâncias superiores u�lizassem o argumento de Daniel e acabasse
prejudicando um pouco mais os estudantes. Alexandre da Silveira sugeriu que o conselho faça uma
orientação ao colegiado de Relações Internacionais, no sen�do de afirmar que se visa o aprendizado e
não a produ�vidade, não se tem qualquer possibilidade de avaliar o aprendizado, consolida-se as turmas
com notas máximas para todos os estudantes, evitando-se que eles sejam prejudicados. Restaria o que
fazer com as disciplinas que são sempre ministradas pela docente, que seria uma outra decisão.
Alexandre explicou que o conselho tem autonomia para orientar e tomar tal medida. O professor Paulo
Alves disse que buscou informações com os alunos e não houve retorno em relação a não ter aulas. Leyva
propôs ir atrás das informações e buscar provas através das devolu�vas dos alunos. Daniel Reis sugeriu
aguardar até a avaliação do MEC e solicitou que Leyva coordenasse em relação a resolução das notas e
sobre o possível pedido do cancelamento das disciplinas do semestre. Solicitou que Leyva encabeçasse
uma chamada com a nova Pró-Reitora para uma reunião conjunta, visando buscar soluções, explicar
sobre a não efe�vação das notas do semestre passado e sobre o momento presente pensando em um
possível cancelamento de disciplinas. Daniel mencionou que os discentes têm consultado acerca do
docente e da disciplina que ela leciona, pois não houve contato com os discentes nem com a
coordenação. Leyva se comprometeu a fazer o levantamento através do SIGAA e propôs que a reunião
conjunta seja após o feriado e trazer ao conselho as possíveis alterna�vas. A aprovação das notas é uma
decisão do conselho, Leyva informou que iria fazer uma consulta à PROGRAD sobre o assunto. Tacilla
cobrou encaminhamentos em relação à visita do MEC, pois não há documentação da docente, sequer o
currículo atualizado na plataforma la�es para consultar nem respostas da docente para uma provável
entrevista em uma conversa com o MEC. Tacilla pontuou que �nha que ser decidido o que dizer e o que
fazer, no âmbito do conselho. Leyva ponderou que seria necessário aguardar decisão da SGP, para
informar ao MEC, em caso de abandono. Tacilla fez referência a documentos pretéritos que não existem.
Daniel Reis indagou se a sugestão era replicar os planos de ensino da docente como forma de minimizar
os dados colocados e explicar que a docente não enviou os planos de ensino. Leyva explicou que como
são sempre as mesmas disciplinas ministradas, poder-se-ia ter a replicação e explicar ao MEC durante a
visita. Juliana Bueno frisou não ser um problema apenas do curso de Relações Internacionais, era sim um
problema de implicação na PROGRAD e de outras instâncias. Juliana Bueno sugeriu que fosse enviado um
o�cio encaminhado pelo IHL e pela coordenação de Relações Internacionais comunicando todo o
ocorrido. Juliana Bueno disse não concordar com a replicação dos planos de ensino. Ramon Capelle
sugeriu documentar o que estava sendo discu�do. Pedro Leyva lembrou que o tema já havia sido tratado
no âmbito do IHL no que refere ao fato do docente não ter enviado o plano de ensino no SIGAA conforme
solicitado. 3 - Afastamentos: a) Licença Capacitação da docente Marli Aparecida Rosa – Wânia Miranda
informou que a docente Marli Rosa esteve afastada em pedido de cooperação técnica durante um ano,
retornando dezembro do ano passado, o colegiado à época da aprovação dessa cooperação técnica, junto
com a professora, �veram o entendimento que esse afastamento era equivalente a um afastamento para
pós-doutorado, pois o colegiado de Letras tem uma escala para afastamento para pós-doc e a docente
u�lizou o momento que poderia sair no período da cooperação técnica. Marli Rosa retornou em
dezembro e solicitou em janeiro uma licença capacitação com saída para abril. O colegiado entendeu,
seguindo a escala proposta, que não seria o momento de aprovar novamente, uma vez que só há a
docente e mais 2 colegas em sua área de estudos, sendo que os dois colegas já cobriram a área quando
Marli esteve afastada. O colegiado do curso de Letras não aprovou o afastamento, inclusive, porque há
uma escala de planejamento de afastamento em processo de finalização de elaboração. A docente Marli
Rosa reenviou outro pedido em março, para um afastamento de licença capacitação em setembro, de
setembro a dezembro. O colegiado ouviu a docente e pelos mesmo mo�vos anteriores e pelo fato da
escala de saída já ter sido aprovada e a previsão de saída da docente ser apenas em 2024, o colegiado
entendeu ainda não ser o momento de um novo afastamento da docente, pois há outros docentes
decanos que ainda não usufruíram da primeira licença capacitação. Posto em votação, o conselho do IHL-
Malês acompanhou a decisão do colegiado de Letras e não aprovou, por unanimidade, a saída para
licença capacitação da docente Marli Aparecida Rosa. b)  Licença Capacitação do docente Emanuel
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Alberto Cardoso Monteiro – Carla Almeida informou que Emanuel Monteiro já havia solicitado um
afastamento em setembro do ano passado, mas foi negado pelo colegiado por não atender aos critérios e
a escala de saída que respeita o decanato. Emanuel Monteiro apresentou novo pedido que foi analisado
e aprovado pelo colegiado, sendo que o docente irá realizar um curso de língua brasileira de sinais,
iden�dade e cultura surda, na Universidade Federal do Tocan�ns. A saída do docente está prevista para
25 de abril a 25 de julho deste ano. Um dos componentes que Emanuel ministra ficará a cargo da
professora Cris�na Teodoro e o outro (Estágio) ficará a cargo da docente Míghian Danae, com a
colaboração das docentes Carla Verônica, Andreia Silveira, Claudilene Silva e Ana Rita. Posto em votação,
o Conselho do IHL-Malês aprovou por unanimidade a saída para capacitação do docente Emanuel Alberto
Cardoso Monteiro. 4 – Homologação da escolha da coordenação do NULIM – Alexandre da Silveira
compar�lhou o número do processo com os demais conselheiros e mostrou detalhes da ata referente a
eleição para a listra tríplice para o cargo de coordenação. Alexandre da Silveira explicou que foi feita uma
consulta e que de acordo com as orientações recebidas da Reitoria, para finalizar a reorganização e os
acertos que precisavam ser feitos, era preciso que o Conselho do IHL-Malês aprovasse a consulta e
referendasse os dois nomes tanto para Coordenação quanto para a Vice-Coordenação que foram os mais
votados na reunião para a eleição. Pedro Leyva ponderou que o conselho já havia aprovado o resultado,
mas que havia sido u�lizada a nomenclatura de diretor ao invés de coordenação e vice-coordenação.
Posto em votação, o Conselho do IHL-Malês aprovou por unanimidade a escolha para coordenação e
vice-coordenação do Núcleo de Línguas e Linguagens do Campus do Malês. Informes – Pedro Leyva
chamou a atenção para o fato de ser convocada uma nova reunião, no caso, extraordinária. Leyva
informou que após uma consulta com 4 coordenadores, percebeu que há dias com espaço sobrando à
noite e o assunto seria discu�do em uma próxima reunião. Após a explanação e nada mais havendo a
tratar, a sessão foi encerrada às dezessete horas e cinquenta minutos, e eu, Rafael Ferreira dos Santos,
Auxiliar Administra�vo, lavrei e subscrevi a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada
pelos demais presentes.

 

                                                                    São Francisco do Conde, 13 de Abril de 2022.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO ACOSTA LEYVA, DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em
09/05/2022, às 15:53, 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 JULIANA DOURADO BUENO, COORDENADORA DE
CURSO, em 09/05/2022, às 16:01, 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 09/05/2022, às 16:11, 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 09/05/2022, 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.

Documento assinado eletronicamente por CARLA VERONICA ALBUQUERQUE ALMEIDA,
COORDENADORA DE CURSO, em 09/05/2022, 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 CATERINA ALESSANDRA REA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 09/05/2022, às 16:41, 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 DANIEL DE LUCCA REIS COSTA, COORDENADORA DE
CURSO, em 09/05/2022, às 16:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
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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 16:46, 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 09/05/2022, às 19:19, 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 18:50, 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 16:58, 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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