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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO
INSTITUTO DE LINGUAGENS E LITERATURAS – ILL. ANO 2022

Aos dezoito dia do mês de janeiro do ano de 2022, às 9h, realizou-se a primeira sessão ordinária de 2022
do Conselho do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas, através plataforma Google Meet
(meet.google.com/kbk-�zv-imy). Es�veram presentes, em suas respec�vas representações, os servidores
docentes, técnicos e discentes a seguir listados: Léia Cruz de Menezes Rodrigues (Presidente do
Conselho – Diretora Diretor do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas) Kennedy Cabral Nobre (Vice-Diretor
do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas), Izabel Larissa Lucena Silva (Coordenadora do Programa de Pós-
graduação em Estudos da Linguagem), Kaline Araujo Mendes de Souza (Vice-Coordenadora do Núcleo de
Línguas – Nucli), Antonia Suele de Souza Alves (Coordenadora do Curso de Letras Língua
Portuguesa), Tiago Mar�ns da Cunha (Coordenador do Curso de Graduação Letras Língua Inglesa),  Lia
Raquel Vieira de Andrade (Representante �tular do corpo docente do Núcleo de Línguas lotada no
ILL), Monalisa Valente Ferreira (Representante �tular do corpo docente do Curso de Letras Língua
Portuguesa), Fábio Fernandes Torres (Representante �tular do corpo docente do Curso de Mestrado em
Estudos da Linguagem), Andrea Cris�na Muraro (Representante �tular do corpo docente da pós-
graduação lato sensu), Sueli da Silva Saraiva (Representante do corpo docente do Curso de Letras Língua
Inglesa), Robson de Moraes Alves (Representante �tular dos servidores Técnicos Administra�vos em
Educação – TAE), Laís Marreiro Colares (Representante suplente dos estudantes de graduação), Bárbara
Silva Cruz (Representante �tular dos estudantes de pós-graduação stricto sensu). A presidente A
Presidente do Conselho iniciou a reunião com a apresentação da ata para apreciação e aprovação: Ponto
de pauta 01: Apreciação e homologação dos Planos Individuais de Trabalho do ILL. (Relato: Kennedy
Nobre – Presidente da CART) Documentação: Processo SEI 23282.012215/2021-92. Ponto de pauta 02:
Regimento do Conselho do ILL. (Relato: Léia Menezes). Documentação: Processo SEI:
23282.000972/2021-13. Parecer: 0382159.
Minuta: h�ps://docs.google.com/document/d/1o7OXR7VPRCj2ZeMJnO1a6YZwjNVqw9KS/edit?
usp=sharing&ouid=111690057642880896155&rtpof=true&sd=true. Ponto de pauta 03: Regimento do
Nucli reformulado pelo Núcleo Gestor do Nucli - apreciação e aprovação. (Relato: Kaline Mendes – Vice-
Coordenadora do Nucli em exercício da Coordenação). Documentação: Processo SEI:
23282.006462/2021-50. Minuta: 0382250. Ponto de pauta 04: PDI (2022-2026) – graduação e pós-
graduação – apreciação de propostas e deliberação.  (Relato: Léia Menezes). Ponto de pauta 05: Processo
Eleitoral para Eleição de Vice-Diretor do ILL – apresentação ao Conselho do ILL do Edital, das datas e
procedimentos. Documentação: Processo SEI:23282.017536/2021-83. Ponto de pauta 06: Concurso de
Língua Inglesa – uma vaga para docente efe�vo – apresentação ao Conselho do ILL do que o Colegiado do
Curso de Letras Inglês propõe e quais os encaminhamentos dados pelo Colegiado. (Relato: Prof. Tiago
Cunha – Coordenador do Curso de Letras Língua Inglesa). Ponto de pauta 07: Posicionamento do ILL
quanto ao Regime Especial para discentes internacionais no semestre le�vo 2021.2. (Relato: Léia
Menezes). Ponto de pauta 08: Organização da Oferta do semestre 2021.2 – ponderações, propostas e
encaminhamentos. (Relato: Léia Menezes). Informes. A pauta foi aprovada unanimemente, sem
proposição de alterações. Ponto de pauta 01: Apreciação e homologação dos Planos Individuais de
Trabalho do ILL. A palavra foi facultada ao Professor Kennedy Nobre, que contextualizou o trabalho
realizado pela CART do ILL. Os PIT que precisavam de refacção foram refeitos e reavaliados, estando o
trabalho da CART concluído, conforme parecer 0392292, constante no Processo SEI 23282.012215/2021-
92. Os PIT foram aprovados pelos/as Conselheiros/as por unanimidade. Ponto de pauta 02: Regimento
do Conselho do ILL. (Relato: Léia Menezes). A professora Léia Menezes historiou os trâmites até então
percorridos pela minuta do regimento: na reunião do Conselho do ILL de 14 de dezembro de 2021, a
Professora Monalisa Valente procedeu à leitura de parecer por ela elaborado (documento 0382159,
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processo SEI 23282.000972/2021-13). O parecer foi acatado. Encaminhamento: a Presidente do Conselho
assumiu o trabalho de adequar a minuta do regimento às indicações/sugestões constantes no Parecer.  A
Presidente do Conselho assume não ter conseguido cumprir a tarefa em tempo hábil. Na reunião de 14
de dezembro de 2021, a Professora Monalisa destacou a não inserção de comentários ao arquivo
compar�lhado por ela - o arquivo está disponibilizado para os membros do Conselho do ILL desde 29 de
novembro de 2021. Diante dos fatos supracitados, a Profa. Léia Menezes propôs que, nesta reunião, seja
formada uma comissão para fins de ajuste e finalização da Minuta do Regimento do ILL. Sugestão de
membros para a comissão: Docentes Monalisa Valente, Lia Raquel, Andrea Muraro. Após apreciação da
Comissão, a minuta será socializada aos membros do Conselho do ILL via arquivo compar�lhado e será
apreciada em caráter defini�vo na reunião de 15 de fevereiro de 2022. A proposição foi aceita pelos/as
Conselheiros/as por unanimidade. Ponto de pauta 03: Regimento do Nucli reformulado pelo Núcleo
Gestor do Nucli - apreciação e aprovação. A palavra foi facultada ao Professor Kennedy Nobre, que
procedeu a uma úl�ma revisão do documento antes da reunião. Professor Kennedy explica que
encontrou dois pontos merecedores de ajustes, ajustando-os e inserindo o texto revisado no processo SEI
23282.000972/2021-13. Minuta: 0382250. A revisão contou com o apoio da Diretora do ILL. O texto foi
aprovado pelos/as Conselheiros/as por unanimidade. Ponto de pauta 04: PDI (2022-2026) – graduação e
pós-graduação – apreciação de propostas e deliberação.  A Conselheira Profa. Léia Menezes procedeu à
contextualização do Plano de Desenvolvimento Ins�tucional. Como unidade acadêmica, é preciso
responder às seguintes questões: o que vamos propor? Desejamos um curso de Licenciatura EAD de
Língua Portuguesa para Formação de Professores? O Curso de Especialização em Literaturas Africanas de
Língua Portuguesa – será mesmo Especialização via EAD ou ganhará outro formato? Haverá proposição
de Curso de Graduação Presencial? Encaminhamento proposto pela Conselheira: cada conselheiro(a)
precisa dialogar com seus pares de área a fim de apresentar, via e-mail des�nado ao Ins�tuto de
Linguagens e Literaturas, uma proposição na qual devem constar as seguintes informações: estado em
que o curso funcionará; nome do curso; modalidade do curso; número de alunos por turma; número de
turmas; forma de oferta; local de funcionamento; turno; ano previsto para a solicitação; previsão de
vagas em 2022 / 2023 / 2024 /2025 / 2026. A conselheira Andrea Muraro pediu a palavra e explicou ser
desejo dos(as) docentes na área de Literatura dar con�nuidade ao curso de Especialização em Literaturas
Africanas de Língua Portuguesa via EAD e construir Mestrado Acadêmico em Literaturas. A conselheira
Suele Alves pediu a palavra e expressou ser desejo de docentes de Língua Portuguesa a construção de
uma Licenciatura em Artes; tendo em vista a procura dessa formação para atuação na rede escolar de
ensino do Maciço de Baturité. A conselheira Sueli Saraiva expressou a necessidade da formação
acadêmica em teatro. A conselheira Léia Menezes relembrou o Plano de Curso para projeto EAD de
Licenciatura em Língua Portuguesa voltada à formação de docentes em exercício do magistério sem a
formação acadêmica na área de Letras. A conselheira lembrou que não seria interessante um curso em
paralelo ao presencial, pois, se muito próximos em termos de proposta, poderíamos gerar uma
diminuição da procura pela Licenciatura em Língua Portuguesa presencial, curso já consolidado na
Unilab. A conselheira Suele Alves também relembrou a necessidade de ampliação do universo das Letras,
pela criação dos cursos em Letras Espanhol, Letras Italiano, Letras Francês, entre outros. A par�r dessas
ponderações, os/as conselheiros(as) aprovaram por unanimidade o encaminhamento de dialogar com
os/as docentes do ILL e conceder respostas via e-mail à demanda. Ponto de pauta 05: Processo Eleitoral
para Eleição de Vice-Diretor do ILL – apresentação ao Conselho do ILL do Edital, das datas e
procedimentos. Antes de passar a palavra ao Prof. Kennedy Nobre, a Presidente do Conselho
contextualizou a mudança na presidência da Comissão. A presidência seria exercida pela Professora
Maria Aurinívea Sousa de Assis (conforme portaria 0393865, constante no processo SEI
23282.017536/2021-83).  No entanto, a Professora designada para a presidência não dera
encaminhamento aos trabalhos da comissão até 17 de fevereiro de 2021. Em decorrência da não
realização das a�vidades devidas, pois assumidas, a Diretora do ILL escreveu O�cio à Coordenação de
Letras Língua Portuguesa, no qual solicita averiguação por parte da Coordenadora do que teria ocorrido
com a docente designada e comunica a emissão de nova portaria, na qual a presidência é assumida pelo
Prof. Kennedy Cabral Nobre adiadas (ver O�cio: 0395476). A Presidente do Conselho do ILL também
informou que, pouco antes de iniciada esta reunião, a Professora Aurinívea de Assis entrou em contato
via WhatsApp, explicando que fora imprudência de sua parte ter se colocado à disposição para a
supracitada comissão, tendo em vista o número de bancas de defesa de trabalhos de conclusão de curso
nas quais ela atuaria como avaliadora no mês de fevereiro. Assim, a Professora Aurinívea de Assis pediu



que este Conselho seja informado de seu pedido de desculpas e de sua plena anuência com a entrada do
professor Kennedy Nobre na presidência da comissão. Concluída a contextualização, a Professora Léia
Menezes facultou a palavra ao presidente da comissão (portaria: 0395476). O Professor Kennedy Nobre
explicou que convocou os demais membros da comissão na segunda, dia 17, à tarde. Nesta reunião,
elaboraram a documentação necessária ao trâmite – anexos I a V – processo SEI 23282.017536/2021-83.
A documentação foi aprovada pelos(as) Conselheiros(as) por unanimidade. Dado o tempo exíguo para
que a eleição seja realizada e a posse do(a) novo(a) Vice-Diretor(a) do ILL ocorra, pois o atual Vice-Diretor
já estava prestes a se ausentar para realização de Pós-Doutorado, o Conselho deliberou que, em caráter
excepcional, a eleição ocorresse no âmbito do Conselho do ILL, no dia 1º de fevereiro de 2022. Os/As
Conselheiros(as) reiteraram a necessidade de registro em ata do caráter excepcional dessa eleição, pois,
mesmo que o Estatuto da Unilab deixe claro que a eleição para Diretor e Vice-Diretor de unidade
acadêmica ocorre em âmbito de Conselho de Unidade, este conselho opta pela consulta pública, por
meio da qual cada integrante do ILL pode se expressar, sendo essa escuta subsídio para as decisões do
Conselho do ILL. Registramos que a Servidora Geordânia Maciel de Souza, na condição de integrante da
comissão eleitoral, esteve presente a esta reunião, como convidada; re�rando-se após o término do
ponto de pauta 05. Ponto de pauta 06: Concurso de Língua Inglesa – uma vaga para docente efe�vo –
apresentação ao Conselho do ILL do que o Colegiado do Curso de Letras Inglês propõe e quais os
encaminhamentos dados pelo Colegiado. Facultada a palavra ao Professor Tiago Cunha, que explicou os
trâmites da minuta em âmbito do Colegiado de Letras Inglês. O Colegiado procedeu à adequação da
minuta e uma revisão seria feita. A Presidente do Conselho lembrou estarmos em ano eleitoral, daí a
celeridade necessária para que o/a professor(a) aprovada(o) possa tomar posse em 2022. Ponto de
pauta 07: Posicionamento do ILL quanto ao Regime Especial para discentes internacionais no semestre
le�vo 2021.2. A Presidente do Conselho contextualizou a proposta da Prograd de matrícula dos(as)
discentes internacionais em Regime Especial – dentro dos moldes já estabelecidos em Lei para discentes
gestantes. Ponderamos acerca da inadequabilidade da proposição, pois os/as discentes internacionais
teriam muitas dificuldades em acompanhar componentes curriculares nesse formato. A conselheira Sueli
Saraiva pediu a palavra e sugeriu a seguinte metodologia: os/as discentes que não poderão chegar ao
Brasil para as a�vidades presenciais do semestre le�vo 2021.2 teriam suas matrículas trancadas
ins�tucionalmente por um semestre le�vo (o 2021.2); por sua vez, os/as discentes que seriam
matriculados para iniciar seus respec�vos cursos de graduação em 2021.2 somente seriam matriculados
em 2022.1. A proposta foi aprovada por unanimidade pelos(as) Conselheiros(as), a Diretora do ILL
assumiu o compromisso de levar a proposta à gestão superior da Unilab. Ponto de pauta 08: Organização
da Oferta do semestre 2021.2 – ponderações, propostas e encaminhamentos. A Professora Léia Menezes
explicou que esta oferta contém desafios par�culares, uma vez que a oferta será presencial, mas teremos
docentes e discentes que não poderão retornar às a�vidades presenciais de imediato, em decorrente de
comorbidades que podem ser agravadas caso haja contaminação pelo vírus da COVID19.
Encaminhamento: realizar reunião geral com o ILL no dia 26 de janeiro de 2022 a fim de conversarmos
sobre a preparação do semestre 2021.2. Informes. Professora Léia Menezes falou que neste ano, 2022, o
Café com Letras completa 10 anos de projeto de extensão; e precisamos preparar um evento significa�vo.
Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, às 10h, da qual, para
constar, eu, Léia Cruz de Menezes Rodrigues, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos
assinada eletronicamente.
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Documento assinado eletronicamente por SUELI DA SILVA SARAIVA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 16/02/2022, às 16:24, 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 ROBSON DE MORAES ALVES, TRADUTOR E INTÉRPRETE
EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS, em 16/02/2022, às 16:24, 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 LIA RAQUEL VIEIRA DE ANDRADE, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 16/02/2022, às 16:28, 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 KENNEDY CABRAL NOBRE, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 17/02/2022, às 00:23, 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 ANDREA CRISTINA MURARO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 17/02/2022, às 06:53, 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 IZABEL LARISSA LUCENA SILVA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 17/02/2022, às 07:58, 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 TIAGO MARTINS DA CUNHA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 17/02/2022, às 08:48, 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 MONALISA VALENTE FERREIRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 17/02/2022, às 12:01, 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 IZABEL CRISTINA DOS SANTOS TEIXEIRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 18/02/2022, às 23:53, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


Documento assinado eletronicamente por BÁRBARA SILVA CRUZ, Usuário Externo, em 21/02/2022,
às 13:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0412170 e
o código CRC AD4B1599.
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