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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

Ata da 36ª Reunião Ordinária do Conselho do Instituto de Humanidades e Letras, Campus dos Malês.

 

No dia 15 de agosto de dois mil e vinte e dois (15/08/2022), às 09 horas e quinze minutos, através de
videochamada com uso da plataforma do Google Meet, realizou-se a 36ª 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 pelo
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. 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.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.ª Drª. Carla Craice da Silva
(Representante docente) e Prof.ª Drª. 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. Afastamento - a) Afastamento para licença capacitação - Profa. Lidia Lima
da Silva – Lavínia de Jesus informou que a professora Lidia da Silva solicitou licença capacitação para um
período compreendido entre 03 abril de 2023 até 31 de maio de 2023.  A capacitação será realizada na
Universidade Federal de São Paulo, tendo a solicitação sido apreciada e aprovada pelo colegiado de
Letras. Lavínia de Jesus frisou que a solicitação de saída estava dentro do planejamento do quadro de
saída do colegiado de Letras. Posto em votação, o Conselho do IHL-Malês aprovou por unanimidade o
afastamento para licença capacitação da docente Lidia Lima da Silva. b) Afastamento para licença
capacitação - Profa. Giana Targanski Steffen – Lavínia de Jesus informou que a professora Giana
Targanski Steffen solicitou licença capacitação para um período de 90 dias, compreendido entre 01 de
janeiro de 2023 até 31 de março de 2023.  A capacitação será realizada na Universidade Federal de
Roraima, tendo a solicitação sido apreciada e aprovada pelo colegiado de Letras. Lavínia explicou não
haver a necessidade de apontar docentes para subs�tuir Giana Steffen porque a capacitação se dará em
período de recesso acadêmico. Lavínia de Jesus frisou que a solicitação de saída estava dentro do
planejamento do colegiado de Letras. Posto em votação, o Conselho do IHL-Malês aprovou por
unanimidade o afastamento para licença capacitação da docente Giana Targanski Steffen. c) Afastamento
para Pós-Doutorado do Prof. Emanuel Cardoso Monteiro – Andreia da Silveira informou que o projeto
do docente Emanuel Monteiro já havia sido analisado pelo colegiado de Pedagogia e havia sido aprovado,
estando dentro do planejamento de saídas. O professor pretende desenvolver o trabalho na Universidade
de Massachuse�s, no período de 30 de janeiro de 2023 a 30 de janeiro de 2024. O trabalho tem por
obje�vo inves�gar como se organiza o currículo dos diferentes países, no caso de Brasil, EUA e Cabo
Verde no que concerne o estudo da literatura e leitura literária. O professor será subs�tuído por Carlindo
Fausto, Fernando Tavares e a docente Carla Albuquerque. Posto em votação, o Conselho do IHL-Malês
aprovou por unanimidade Afastamento para Pós-Doutorado do Prof. Emanuel Alberto Cardoso Monteiro.
2) Edital de Seleção nº 02/2022 – Mestrado em Estudos de Linguagens: Contextos Lusófonos Brasil-
África. Eliane Gonçalves, Coordenadora do Mestrado, informou que o edital já havia sido aprovado ad
referendum e que já estava no sistema, sendo divulgado e com a inscrição no período de 01 até 18 de
setembro de 2023. Eliane da Costa pontuou que estão sendo oferecidas 20 vagas, das quais 14 eram para
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ampla concorrência e 6 vagas para ações afirma�vas. As aulas estão previstas para iniciar em 12 de
dezembro e o semestre vai até o final de abril. Eliane frisou que dentro das vagas de ampla concorrência
estão sendo oferecidas vagas para docentes da rede pública e alunos estrangeiros. Posto em votação, o
Conselho do IHL-Malês aprovou por unanimidade o Edital de Seleção nº 02/2022 – Mestrado em Estudos
de Linguagens: Contextos Lusófonos Brasil-África. 3. Deliberação/Aprovação dos Planos Individuais de
Trabalho (PITs) referentes ao semestre 2021.2 – Ramon Capelle ponderou que alguns relatórios mesmo
aprovados no âmbito do colegiado, �veram algumas divergências da resolução e ficou combinado que os
docentes que enviassem os relatórios após a reunião do conselho seriam aprovados ad referendum,
necessitando apenas de ajustes enviados pelos(as) docentes: Mariana Lyra, Carlos Héric Silva, Lia Dias
Laranjeira. Os PITs foram ajustados e estavam em conformidade com a resolução, Ramon Capelle sugeriu
a aprovação. Posto em votação, o Conselho do IHL-Malês aprovou por unanimidade os PITs ajustados
dos(as) docentes Mariana Preta de Oliveira Lyra, Carlos Héric Silva, Lia Dias Laranjeira, Deolindo Nunes de
Barros e Tacilla da Costa e Sá Siqueira Santos. 4. Análise da oferta de disciplinas – Ramon pontuou que
enviou para os conselheiros a planilha que foi construída com as coordenações e que havia inserido as
turmas de estágio que haviam sido re�radas anteriormente. Ramon ponderou que Carla Verônica havia
feito algumas adequações e sugeriu que a planilha fosse trabalhada até o final de semana. Ramon Capelle
informou que no período da manhã, considerando as disciplinas inseridas na planilha por meio da
abreviação do nome e separada por ponto e vírgula, há no total de ocupação pela manhã de 26
disciplinas e 9 salas disponíveis, sendo 45 salas há uma ocupação de 26 disciplinas e estão disponíveis 19
salas no período da manhã. Já pela tarde, há uma ocupação de 47 disciplinas de um total de 45 salas,
sendo necessário re�rar 2 turmas para outro horário. No período da noite há um total de ocupação de
104 disciplinas sendo oferecidas e estão disponíveis 50 salas. Existem 54 disciplinas no período da noite
que precisam ser alocadas em outro lugar. Pela manhã há possibilidade de 17 disciplinas, pois 2 da tarde
precisam passar para a manhã. São um total de 177 salas ocupadas e havendo maximização da oferta nos
3 períodos, manhã, tarde e noite, só chegam a 145 salas, restam 32 salas. Diante deste cenário, Ramon
propôs avaliar o uso de ambientes externos. Pontuou que por questões de segurança, os colegiados
rejeitam voltar ao CEJAL e que algumas coordenações indicaram que havendo necessidade passa ser
u�lizado o ins�tuto, apenas no período da noite. Ramon frisou que a Diretora do Campus informou que a
Secretaria de Educação do Município poderia disponibilizar até 6 salas do ins�tuto. Como
encaminhamento, Ramon propôs aprovar a oferta e votar se aceitariam ou não os espaços externos. O
professor Nuno Falcão pontuou que o sábado era período le�vo, mas ques�onou se haveria transporte
para os alunos, se haveria a garan�a de transporte manhã e tarde, de todos os municípios para levar e
trazer os alunos, caso contrário corria-se o risco do campus ficar esvaziado por conta da falta de
discentes. Ramon pôs em votação a planilha de oferta de disciplina 2022.1 e o conselho aprovou por
unanimidade. Caterina Rea leu uma carta relacionada as condições de trabalho e estrutura no campus
dos Malês. Carla Verônica propôs a leitura da carta durante a sessão do Consuni e Consepe. O conselho
aprovou pelo envio da carta através de processo SEI e a leitura durante sessão do Consepe/Consuni.
Eliane propôs o envio da carta aos e-mails ins�tucionais dos docentes, aprovação da carta como sendo
representa�va do Conselho de Unidade Acadêmica e enviada ao CONSUNI via processo SEI. Após a leitura
da carta, Ramon propôs retornar o assunto para a questão do uso dos espaços externos. O discente
Alonso Carlos Arthur frisou ser um consenso entre os estudantes a não volta ao CEJAL. Ramon Capelle
pôs em votação o uso do ins�tuto, fazendo menção à rejeição do uso do CEJAL. Ramon ponderou exis�r
um consenso entre as coordenações para o não uso do CEJAL, mas que por necessidade, aceitariam
u�lizar as 6 salas do CEJAL. Juliana Bueno ponderou que o colegiado de Ciências Sociais resolveu não se
posicionar sobre o uso do ins�tuto enquanto não houver um relatório das condições do local, estrutura
das salas de aula. Nuno Falcão informou que o colegiado de História decidiu por não indicar local externo
ao campus, não se posicionar em relação ao uso do ins�tuto. No primeiro momento, a maioria dos
conselheiros se posicionaram pela abstenção ou pelo não uso de ambientes externos ao Campus dos
Malês. Porém, após algumas ponderações de Ramon Capelle e da docente Eliane da Costa, a votação foi
retomada porque após verificação que mesmo u�lizando todos os espaços disponíveis, nos três turnos, o
problema da falta de salas não seria resolvido. Dessa forma, Ramon Capelle pôs em votação o uso do
ins�tuto, a recusa pelo CEJAL e o relatório para encaminhamento. O Conselho do IHL-Malês aprovou,
com uma abstenção, o uso do Ins�tuto Municipal, desde que as salas tenham plenas condições de uso,
ra�ficou a recusa do CEJAL e o encaminhamento do relatório. Informes: Juliana Bueno informou que
houve uma demanda por parte da direção do ins�tuto para a indicação dos membros que irão compor as
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comissões responsáveis pelas eleições para as coordenações e vice coordenações. Juliana informou ter
respondido ao pedido e que os membros das comissões ques�onaram se a Direção faria uma reunião
com todas as comissões e daria um direcionamento ou se cada comissão trabalharia de forma
individualmente. Após a explanação e nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às Doze horas e
dez 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, 15 de agosto de 2022.

Documento assinado eletronicamente por CARLA VERONICA ALBUQUERQUE ALMEIDA,
COORDENADORA DE CURSO, em 13/10/2022, às 21:25, 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 TACILLA DA COSTA E SÁ SIQUEIRA SANTOS, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 14/10/2022, às 09:58, 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 CARLA CRAICE DA SILVA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 14/10/2022, às 11:15, 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 17/10/2022, às 11:56, 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 17/10/2022, às 14:48, 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 PEDRO ACOSTA LEYVA, DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em
18/10/2022, às 13:45, 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
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 14:05, 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 20:26, 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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