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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

Ata da 35ª Reunião Ordinária do Conselho do Instituto de Humanidades e Letras, Campus dos Malês.

 

No dia 14 de julho de dois mil e vinte e dois (14/07/2022), às dez horas e nove minutos, através de vídeo
chamada com uso da plataforma do Google Meet, realizou-se a 35ª 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 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. Dr. Igor Fonseca de Oliveira
(Representante docente), Prof.ª Drª. Carla Craice da Silva (Representante docente), Prof.ª. 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), Prof.ª. Drª. Carla Verônica
Albuquerque Almeida (Coordenadora do Curso de Licenciatura em Pedagogia), Prof. Dr. Igor Ximenes
Graciano (Vice-Coordenador do Mestrado em Estudos de Linguagens: Contextos Lusófonos Brasil-África),
Prof. Dr. Deolindo Nunes Barros (Coordenador do Curso de Bacharelado em Relações Internacionais),
Prof. Dr. Paulo Alves Junior (Coordenador do Curso de Licenciatura em História), Prof.ª Drª. Tacilla da
Costa e Sá Siqueira Santos (Representante Docente), Sabrina Rodrigues Garcia Balsalobre
(Representante Docente),  Alonso Carlos Artur (Representante Discente), o docente Marlon Marcos
jus�ficou ausência por mo�vos de férias. O Prof. Pedro Leyva, após estabelecer a instalação do Conselho,
apresentou aos pares o Vice-Coordenador do Mestrado em Estudos de Linguagens, Igor Ximenes
Graciano e deu prosseguimento a reunião que teve como pontos de pautas:  1 – Afastamentos: a)
Licença Capacitação de Lidia Lima da Silva: A Coordenadora do curso de Letras, Wânia da Silva, informou
que a docente apresentou ao ins�tuto a solicitação de afastamento para licença capacitação, a ser
realizada na Universidade de São Paulo. O período de licença será de 03 de abril de 2023 a 31 de maio de
2023, totalizando 59 dias. Wânia Da Silva pontuou que o colegiado do curso analisou o pedido e aprovou
a solicitação. Os componentes que são de responsabilidade de Lidia da Silva serão assumidos pela própria
coordenadora e pelo docente Eduardo Ferreira. Posto em votação, o Conselho do IHL-Malês aprovou por
unanimidade a saída para licença capacitação da docente Lidia Lima da Silva. b) Licença Capacitação de
Fernando Jorge Pina Tavares – A Coordenadora do Curso de Pedagogia, Carla Verônica Albuquerque,
pontuou que Fernando Tavares apresentou ao colegiado do curso a solicitação para licença capacitação
no Centro de Línguas da Universidade de San�ago, sendo o período do afastamento de 15/09/2022 a
14/12/2022. O colegiado analisou e aprovou a solicitação do docente. As disciplinas serão assumidas pelo
docente Jorge Basso, a docente Ru�e Tavares e o docente Carlindo Fausto. Posto em votação, o Conselho
do IHL-Malês aprovou por unanimidade a saída para licença capacitação do docente Fernando Jorge Pina
Tavares. 2 – Horários – O Diretor do IHL-Malês informou acerca da abertura de processo no SEI, pela
Diretoria do Campus, indicando sobre a dificuldade de espaços para o próximo semestre e solicitou que
as coordenações fizessem suas considerações sobre a oferta de disciplinas e a organização da montagem
dos horários para o semestre 2022.1. Wânia da Silva, Coordenadora do curso de Letras, pontuou que o
quadro de ofertas foi finalizado com uma diferença em relação ao semestre anterior, pois seriam
ofertadas apenas 3 turmas de Leitura e Produção de Textos I e Leitura e Produção de Textos II,
geralmente, são ofertadas 4 turmas. Wânia da Silva frisou que as turmas serão ofertadas prioritariamente
pela noite. Ao todo serão 5 por semestre, distribuídas entre os 8 semestres do curso. A disciplina de
Libras será ofertada, mas ainda está sem docente, precisando verificar com a PROGRAD. A demanda do
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curso de Letras são de 8 salas por dia. Caterina Rea, Coordenadora do curso de Humanidades, informou
que serão ofertadas 3 turmas por cada semestre, manhã, tarde e noite. O único componente que ficou
com 2 turmas ao invés de três, foi Processos Coloniais. Caso a remoção da docente Michele Cerne seja
feita, a docente ficará com a terceira turma de Processos Coloniais. Caterina Rea frisou que seriam
ofertadas menos disciplinas opta�vas em relação ao semestre anterior. Juliana Bueno, Coordenadora do
curso de Ciências Sociais, informou alterações realizadas em razão da saída da docente Layla e por conta
dos afastamentos de pós-doutorado. Ponderou sobre a diminuição na oferta de componentes
obrigatórias e opta�vas, aprovado no colegiado e que junto com Caterina Rea enviou o�cio solicitando
concurso na área de Polí�cas Públicas e Diversidades, que havia ficado descoberta com a saída da
docente Layla. Paulo Alves, Coordenador do curso de História, informou que de 2ª a 4ª feira estão
ofertados 5 componentes, na 5ª feira será ofertada a única opta�va do semestre, com vagas para os
demais cursos. Na sexta-feira serão ofertados 2 componentes. Em relação ao ano anterior, serão 2
componentes a menos, Estágio I e Laboratório II. O curso volta a ofertar Processos Coloniais. Carla
Verônica Albuquerque, Coordenadora do curso de Pedagogia, explicou ter organizado os horários com
algumas alterações. Seriam ofertados 4 componentes na segunda-feira pela noite, na terça-feira serão
ofertados 6 componentes, 2 pela tarde. Na quarta-feira serão 6 componentes, 1 pela tarde. Na quinta-
feira seriam 8 componentes, 3 pela tarde e finalmente, na sexta-feira serão 5 componentes, sendo 3 pela
tarde. Pedro Leyva apresentou o docente Deolindo Nunes, coordenador eleito do curso de Relações
Internacionais. Deolindo Nunes informou que 2 docentes estão afastados para doutorado, que os turnos
foram equilibrados em relação a oferta de disciplinas. Deolindo alertou para a necessidade de concurso
devido a saída de um docente para outra universidade. Tacilla Santos informou que o curso está
ofertando 28 disciplinas, sendo 4 delas no BIH, 1 em História. Disse ainda que, serão ofertadas 4 ou 5
disciplinas opta�vas e mencionou a necessidade de concurso para cobrir a especialidade oriunda da saída
do docente Enzo Lenine. Tacilla ponderou que o curso irá ofertar disciplinas pela manhã e pela tarde, algo
acertado com os estudantes, que não se opuseram. Por fim, Igor Ximenes informou que a distribuição
das disciplinas do Mestrado foram feitas às quartas, quintas e sextas-feiras, sendo ofertada 1 disciplina
obrigatória e 3 disciplinas opta�vas que pertencem a cada uma das linhas de pesquisas do mestrado. 3 –
Entrada nas terminalidades – Pedro Leyva mencionou que o curso de História percebeu que não �nha
estudante e precisavam tomar uma decisão para buscar novos alunos. Enviaram uma consulta à
PROGRAD sobre a possibilidade de novas entradas via SISU. Leyva pontuou que o problema passou a ser
geral de toda a universidade e na úl�ma revisão, a PROGRAD fez um relatório e mostrou modelos de
entradas disponíveis para 1º e 2º ciclos e que para um curso se desvincular, todos os demais deveriam se
desvincular. Leyva pontuou que não se devia negar a formação em 2 ciclos, que não havia a obrigação de
sair e não poder retornar ao processo de 2 ciclos e solicitou ao conselho pensar estratégias. O Diretor do
IHL-Malês solicitou que os conselheiros opinassem sobre o assunto. Ramon Capelle se colocou contrário
à fragmentação dos cursos. Caterina Rea indagou sobre a questão da métrica da relação da contagem de
docentes, se não seriam avaliados enquanto ins�tuto e não como curso isolado. Caterina ques�onou a
proposta da direção da saída do curso para se reforçar e retornar posteriormente, de como seria
trabalhoso ao NDE para mudança no PPC do curso. Leyva ponderou que os cursos são integrados, mas as
avaliações são individuais. Em relação à modificação, Leyva mencionou que as modificações são comuns
e que todos coordenadores realizam mudanças nos PPC’s durante a gestão. Ramon disse que na UNILAB
há uma formação voltada para a interdisciplinaridade e ficou posi�vamente surpreso com a proposta de
Pedro. Ramon mencionou fatores que poderiam trazer maior visibilidade aos cursos, como os apontados
pelo GT sobre as terminalidades, que não estariam atrelados à desvinculação dos cursos. Ramon
comentou que havendo a desvinculação do curso de História, o curso de Relações Internacionais poderia
ser beneficiado com as vagas oriundas do primeiro ciclo, baseando-se na proposta de saída escalonada
dos cursos proposta por Pedro Leyva. Ramon citou o retorno dos editais especiais como alterna�va para
o preenchimento das vagas, sem que necessariamente, os cursos se desvinculassem. Ques�onou a
fluidez dos PPC’s e se poderiam ser feitos em pouco tempo, devido aos trâmites internos a serem
seguidos. Pedro Leyva mencionou que nunca pensou em desvinculação dos cursos, mas na saída de um
curso por vez, mais ou menos 1 ano e meio de saída para fortalecer as entradas e retorno para que outro
curso repita o processo. Em relação ao curso de História, Leyva mencionou a necessidade em deixar uma
parte das vagas para os alunos oriundos do BIH. Leyva explicou que a desvinculação das terminalidades
significaria desestruturação da universidade. Tacilla Santos defendeu o que foi votado no colegiado de
Relações Internacionais, disse que não houve uma votação em torno do ead, mas se colocou contrária. A
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docente explicou que a decisão do colegiado de Relações Internacionais à época, era pela des�nação de
um percentual de vagas atribuídos para ingresso direto, sem significar desvinculação do BIH. Tacilla disse
que a decisão coaduna com o previsto em relatório produzido pelo grupo responsável pelo estudo em
torno das terminalidades. Tacilla informou que houve uma consulta direta à PROGRAD sobre a
possibilidade de se manter o vínculo com o BIH com um percentual de vagas e se abrindo um percentual
de vagas para entrada direta, tendo como resposta que era possível. Tacilla disse que o colegiado se
posicionou de modo a esperar toda a discussão do GT, de modo a esperar e não avançar com nenhuma
solicitação antes das discussões dos colegas. Ponderou que essa possibilidade já consta no PPC de RI que
foi aprovado no colegiado e nas demais instâncias, já existe a possibilidade de abertura direta sem o
desvínculo do BIH. Tacilla chamou a atenção para algumas especificidades do curso de Relações
Internacionais, como ser um outro bacharelado, o fato de ser a única graduação em Relações
Internacionais em universidade pública na Bahia e não serem visibilizados. Pontuou que a visibilidade no
SISU seria importante dada as caracterís�cas de Relações Internacionais. Por fim, Tacilla Santos
mencionou que a posição do colegiado de Relações Internacionais era concordar com o que estava no
Relatório do GT dentro da divisão de vagas percentuais já para um primeiro momento de ingresso. Pedro
Leyva informou que foi feita uma consulta junto à PROGRAD e a resposta é que não há como ter entrada
direta pelo SISU estando vinculada ao BIH. Se a decisão for entrar direto pelo SISU, o curso tem que se
desvincular do Bacharelado em Humanidades. A professora Carla Craice da Silva ques�onou se Leyva já
havia feito algum �po de estudo a par�r de outra faculdade sobre a não possibilidade de desvinculação.
A docente disse que um dado levantado pelo GT das terminalidades chamou a atenção, que era o que
não houve grandes alterações de entrada no BIH, o número se manteve estável desde 2018.2, com uma
média de 80 alunos. Ques�onou o que estaria acontecendo para que esses estudantes não �vessem indo
para o segundo ciclo. Pedro Leyva informou que houve uma consulta junto a Universidade Federal do
ABC e a Universidade Federal do Sul da Bahia e ambas tem as duas modalidades, além do relatório do GT
que aponta para múl�plas entradas. Leyva disse que algumas universidades têm entradas por editais
específicos, idên�cos aos que eram ofertados na Unilab. Leyva ponderou que a quan�dade de formados
no BIH não são suficientes para atender as quatro terminalidades. Mas frisou que a maioria dos
formandos migram para as terminalidades. Carla Almeida pontuou que o colegiado de Pedagogia
deliberou pela não adesão ao sugerido pelo relatório do GT. No relatório consta que caso haja a
desvinculação, não seja total e em caráter experimental. O relatório sugere um período experimental de
3 a 5 anos. Leyva ponderou que há o relatório do GT, a posição da PROGRAD e que o conselho deveria
refle�r e apontar uma diretriz. Paulo Alves Junior, Coordenador do curso de História, informou que o
curso de História possui 62 alunos. O curso tem 16 alunos matriculados em TCC III, supondo que a
metade defenda, o curso entra em setembro com 50 alunos. Seguindo-se a média de entrada dos alunos
no curso de História, o curso chegaria a janeiro com menos de 50 alunos. Diante disso, Paulo Junior
explicou que na reunião com as coordenações, foi perguntado á PROGRAD se o aluno que acessasse o
SISU saberia que há no Malês o curso de História e outros cursos, a resposta foi que não sabiam. Paulo
Junior disse que diante do cenário, o colegiado deliberou por não poder esperar mais, foi definido um
cronograma de ações no NDE pra saber o que fazer para que o curso de História tenha abertura pelo
SISU. Percentual de vagas, a forma como isso será feita, se 3 anos ou menos ainda não havia sido levado
em consideração. Paulo Junior disse que a resposta a ser levada dia 22 será a de necessidade de
desvinculação, por precisar evitar que o curso morra de inanição. Tacilla disse precisar defender o que foi
decidido pelo colegiado de Relações Internacionais que era abertura de vagas do curso para o mais breve
possível para o SISU e PSEE. Pedro Leyva ponderou estar firme a ideia que mesmo que os cursos de
História e Relações Internacionais tenham entrada direta pelo SISU, haja de forma obrigatória um
número de vagas para egressos do BIH. Ramon Capelle ques�onou qual seria o papel norma�vo do
conselho, uma vez que cada colegiado deliberasse em se desvincular ou não do primeiro ciclo. Pedro
Leyva ponderou que os cursos em melhor condição pudessem permanecer vinculados, evitando a saída
de todos os cursos do primeiro ciclo forma�vo. A reunião prosseguiu sem que se chegasse a uma
definição do melhor formato a ser definido como ideal a ser seguido inicialmente pelos cursos. Diante do
impasse, o Conselho do IHL-Malês deliberou por voltar a se reunir no dia 21 de julho, em reunião
extraordinária, para tratar novamente do assunto. Informes: Alonso Artur, representante discente,
solicitou ajuda ao ins�tuto para uma pauta referente a eleição para escolha do DCE Malês. O aluno
solicitou ajuda para conseguir fazer o pleito pelos canais oficiais. Pedro Leyva sugeriu fazer uma
manifestação à Reitoria sobre o assunto. E disse não ver como prejuízo algum a associação dos discentes.
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Após a explanação e nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às treze horas e onze minutos, e
eu, Alexandre Dias 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, 14 de julho de 2022.
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