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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE LINGUAGENS E
LITERATURAS – ILL. ANO 2022.

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de 2022, às 13h10min, realizou-se a segunda sessão
extraordinária do Conselho do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas, através plataforma Google Meet
(meet.google.com/vuy-exee-uzm). A reunião ocorreu à distância em decorrência da Presidente do
Conselho está em recuperação da COVID.  Es�veram presentes, em suas respec�vas representações, os
servidores docentes, técnicos e discentes a seguir listados: Léia Cruz Menezes de Rodrigues (Diretora do
Ins�tuto de Linguagens e Literaturas), Maria Leidiane Tavares Freitas, (Coordenadora do Programa de
Pós-graduação em Estudos da Linguagem), Fabio Fernandes Torres, (Representante docente do Programa
de Pós-graduação em Estudos da Linguagem), 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), Kaline Araújo Mendes de Souza (Vice-Coordenadora de órgão complementar da Unidade
Acadêmica, Núcleo de Línguas), Gislene Lima Carvalho (Representante suplente do corpo docente do
Núcleo de Línguas lotada no ILL), Monalisa Valente Ferreira (Representante �tular do corpo docente do
Curso de Letras Língua Portuguesa), Maria Aurinívea Sousa de Assis (Representante suplente do corpo
docente do Curso de Especialização em Literaturas Africanas em Língua Portuguesa); Robson de Moraes
Alves (Representante �tular dos servidores Técnicos Administra�vos em Educação – TAE), Crisna Ba�sta
da Silva Ferreira (Representante �tular dos estudantes de mestrado), Mansambu Kilezi Neves Ukaka
(Representante �tular dos estudantes de graduação em Letras). A sessão teve início com a apresentação
da pauta para apreciação e aprovação. PRIMEIRO PONTO DE PAUTA: DESIGNAR COORDENADOR E VICE-
COORDENADOR INTERINO DO NUCLI. A Presidente iniciou fazendo uma rápida explanação sobre a
formação e a atual situação do Núcleo de Línguas - Nucli como órgão complementar do ILL. A Presidente
iniciou explicando que o órgão foi cons�tuído durante o lockdown, ao mesmo tempo em que a
Presidente acabava de ser nomeada como Diretora Interina do ILL; em seguida fez um  resgate
cronológico  de portarias de designação emi�das para o cargo de Coordenador do Núcleo de Línguas;
primeira portaria (0133155); segunda portaria (0303967). Con�nuou explicando que, algumas vezes, pela
incompreensão das regras de funcionamento de um órgão complementar - por se tratar de uma instância
acadêmica nova na Unilab - recebia instruções divergentes da Gestão da Unilab de como proceder para
emi�r portarias, aprovar e reajustar o regimento do Nucli, entre outros aspectos administra�vos, e isso
causou alguns desvios administra�vos sanáveis, porém, desgastantes, como por exemplo a emissão de
duas portarias dis�ntas para o mesmo cargo: a Coordenadora do Nucli foi nomeada pelo Magnífico Reitor
e pela Diretora do ILL . Após consulta feita à Gestão Superior, foi enviado, pelo Sistema Eletrônico de
Informações - SEI, da Unidade Acadêmica do Ins�tuto, informações que a portaria emi�da pela Reitoria é
a portaria que contém o ato administra�vo pleno, cujo prazo final já foi exaurido em abril de 2022 (ver
processo SEI 23282.009850/2022-73). A professora explicou ainda que é necessário realizar ajustes no
Regimento do Nucli, uma vez que o Regimento foi novamente devolvido pela Secretaria dos Órgãos
Superiores da Unilab (0480624), por apresentar desconformidades ao Estatuto da Unilab; exemplo: o
Conselho de Unidade Acadêmica não chancela a lista tríplice escolhida pelo Núcleo Gestor do Órgão
Complementar, como afirma o texto do Estatuto do Nucli.  Conforme Despacho da Reitoria, o processo
ocorre da seguinte forma: o Diretor da Unidade Acadêmica designa enviando lista tríplice para o Reitor,
que, então, nomeia Coordenador e Vice-Coordenador de órgão complementar. Além disso,  qualquer
docente do ILL pode assumir o cargo de Coordenador e Vice-Coordenador do Nucli e não exclusivamente
os professores colaboradores do Nucli. A Presidente con�nuou sua fala dizendo que atualmente o Nucli



não tem colaborador terceirizado e nem servidor técnico administra�vo lotado no órgão, pois a
Professora Ana Cris�na Cunha da Silva, coordenadora cujo prazo do mandato foi exaurido, solicitou,
diretamente ao Magnífico Reitor, em reunião realizada na Reitoria, que fosse concedido ao Colaborador o
cargo de Assistente de Apoio à Gestão, a fim de que o Colaborador fizesse jus a um salário melhor.. No
entanto, o ILL já possui um terceirizado no exercício desse cargo e não é permi�do dois colaboradores na
mesma unidade acadêmica com o mesmo cargo. O Magnífico Reitor atendeu ao pedido da Profa. Ana
Cris�na Cunha da Silva, concedendo o cargo a Gefferson Fernandes no Gabinete da Reitoria e enviando
para o Nucli uma discente estagiária; cuja carga horária de trabalho é inferior a de um terceirizado. As
decisões de realocação do colaborador Gefferson Fernandes ocorreram sem diálogo com a Diretora do
ILL, que foi apenas comunicada pela então coordenadora do Nucli; em Despacho, a Diretora do ILL deixa
claro sua não anuência a essa trata�va (23282.009021/2022-91). A Diretora do ILL já estava a par da
insa�sfação do colaborador quanto à remuneração recebida; uma vez que a então coordenadora do Nucli
deixou claro que não era justo que o colaborador Nilson Lopes recebesse proventos maiores que
Gefferson Fernandes, alegando a superioridade do trabalho de um colaborador em relação ao outro.
Injus�ça alguma foi come�da, uma vez que, com a saída da colaboradora Lidiane Bezerra, Nilson Lopes
assumiu as atribuições da colaboradora; nada mais justo que ele também assumisse o cargo que a ela
pertencia; outro detalhe, Gefferson Fernandes fora contratado com o cargo que �nha; não fazendo jus,
portanto, à mudança alguma de cargo. Desta forma, na data de hoje, o Nucli tem apenas uma estagiária
remunerada,  com carga horária semanal de 30h des�nada para as a�vidades administra�vas do Nucli.
Após essa breve explicação, a Presidente do Conselho disse que precisava ser feita a indicação de um
nome do quadro de servidor docente do ILL para ser nomeado como Coordenador interino do Núcleo de
Línguas e outro para Vice-Coordenador, pois a atual Coordenadora do Nucli, cujo mandato findou em
abril. A Coordenadora do Nucli, Profa. Ana Cris�na Cunha, já havia expresso o desejo de não
permanência no cargo de Coordenadora, e a professora Kaline Mendes já havia comunicado que não
permaneceria como Vice-Coordenadora do Nucli. Em seguida, a Presidente do Conselho abriu espaço
para que os Conselheiros pudessem expressar seus ques�onamentos e sugestões. A Professora Kaline
Mendes solicitou a palavra e fez um histórico contendo referências e informações do início da
implantação do Nucli, para ela, os “problemas” deste momento estão ligados à criação do Nucli, pois o
projeto do Nucli foi construído de forma bastante confusa, visto que o projeto foi criado antes do
Estatuto da Unilab ser aprovado e não havia menção a um órgão complementar nos documentos que
exis�am até então, na época o projeto foi criado a par�r de um projeto que já exis�a, que chegou às
mãos de uma comissão composta pelos professores: Kaline Mendes, Carlos Eduardo Bezerra, Ana Cris�na
Cunha, Gislene Lima e Roque do Nascimento. O Prof. Roque do Nascimento, à época, era Coordenador
Geral do Nucli - Idioma Sem Fronteiras. Kaline Mendes relata que a comissão supracitada trabalhava na
edição do projeto, quando os docentes que compunham a comissão receberam informação de que o
documento deveria ser concluído em aproximadamente 15 dias e em seguida o documento passou pela
aprovação do Conselho do ILL.  A Professora Kaline Mendes falou ainda que, após o documento ter sido
aprovado, os membros da Comissão constataram informações divergentes entre o documento aprovado
no Conselho do ILL e aquele que foi  editado pela comissão; porém foi informada de que haveria tempo
para modificações posteriores, a Professora afirma ainda que não havia clareza de como funcionava um
órgão complementar e algumas informações são incompa�veis com o Regimento da Unilab. Con�nuou
ainda explicando que houve, após a aprovação do Regimento do Nucli no Consuni, edital para selecionar
colaboradores de área de acordo com o perfil especificado; após a seleção, foi emi�da Portaria, pela
Direção do Ins�tuto, assinada pela Professora Léia Menezes.  Desta forma, a professora concluiu sua fala
dizendo que entende que tudo isso que está acontecendo hoje são consequências de falta de
conhecimento de processos, atribuições, competências e passos a serem seguidos na Unilab quanto a
como deve funcionar um Órgão Complementar. Após isso, a Presidente do Conselho abriu espaço para
que os conselheiros pudessem sugerir nomes para ocupar os cargos de Coordenador e Vice-Coordenador
do Nucl interinamente. O Professor Tiago Mar�ns da Cunha sugeriu o nome da Professora Kaline Girão
Jamison para ocupar o cargo de Coordenadora interinamente, pois, segundo o Professor, em conversa
informal com a Professora Kaline Girão, ela mostrou interesse e acredita que será possível aproveitar o
momento em que ela está como Coordenadora de Estágio do Curso de Letras Inglês para buscar, de
forma mais efe�va, parcerias com o Ins�tuto Federal de Baturité, UECE e UFC e demais ins�tuições de
ensino da região. Em seguida a Professora Léia Menzes abriu espaço para que fosse sugerido o nome
para ocupar o cargo de Vice-Coordenador do Nucli.  A Professora Gislene Carvalho se colocou à



disposição para assumir a Vice-Coordenação interinamente. Na sequência, a Presidente colocou em
votação os nomes das Professoras Kaline Girão Jamison para Coordenadora interina e Gislene Lima
Carvalho para Vice-Coordenadora Interina. Após a votação, a indicação foi aprovada por unanimidade.
SEGUNDO PONTO DE PAUTA: PORTARIAR A COMISSÃO ELEITORAL PARA ESCOLHA DO COORDENADOR(A)
E VICE-COORDENADOR(A) DO NUCLI. A Presidente do Conselho iniciou o segundo ponto de pauta
explicando que será necessário cons�tuir uma Comissão Eleitoral para dar início ao processo de escolha
do novo Coordenador(a) e Vice-Coordenador(a) através de um processo eleitoral, pois se trata de um
cargo ele�vo. Em seguida, a Professora Léia Menezes  abriu espaço para que os conselheiros pudessem
se manifestar, após isso, as professoras Kaline Mendes, Gislene Lima e Léia Cruz de Menezes se
colocaram à disposição; em seguida o discente Mansambu Kilezi Neves Ukaka também se colocou à
disposição para contribuir e disse que acredita ser de grande relevância para o Ins�tuto o Nucli ofertar e
fortalecer as línguas indígenas e africanas; em seguida, a Presidente concordou com o discente e, dando
prosseguimento à reunião, sugeriu o nome do TAE Robson de Moraes Alves para representar os Técnicos
Administra�vos em Educação na comissão do processo eleitoral. Assim, foi decidido que a comissão será
composta pelos seguintes membros: Kaline Araújo Mendes, Gislene Lima Carvalho, Léia Cruz de Menezes,
como representantes docentes, Robson de Moraes Alves como representante TAE e Mansambu Kilezi
Neves Ukaka como representante discente. TERCEIRO PONTO DE PAUTA: ADEQUAR O ESTATUTO DO
NUCLI AO ESTATUTO DA UNILAB. Dando con�nuidade à reunião, a Presidente do Conselho iniciou o
terceiro ponto de pauta, reafirmando que o regimento do Nucli contém desvios e divergências que
precisam ser corrigidos. A seguir a Professora Léia Menezes abriu espaço para que os conselheiros
pudessem manifestar interesse em compor uma comissão ou grupo de trabalho para readequar o
regimento do Nucli, em seguida as Professoras Kaline Mendes, Gislene Lima Carvalho, o discente
Mansambu Kilezi Neves Ukaka manifestaram interesse em colaborar. A Presidente também falou que
poderia colaborar fazendo uma “ponte” com o Coordenador do Núcleo de Línguas do Malês - Nulim, que
poderia compar�lhar informações. INFORMES: A Presidente informou que a próxima reunião ordinária
do Conselho ocorrerá no dia 11 de julho de 2022, às 13h e 30 minutos, afirmou que o Professor aprovado
no concurso da Unilab para Língua Inglesa, João Luiz, que integrará o corpo docente do ILL, tomará posse
em 22 de junho de 2022, informou ainda que os trâmites do pedido de aproveitamento do Professor
Lucas Porto estão em trânsito, de forma adiantada.. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do
Conselho deu por encerrada a reunião, às 14 horas e 15 minutos, da qual, para constar, eu, Geordânia
Maciel de Souza, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.
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Documento assinado eletronicamente por MARIA AURINIVEA SOUSA DE ASSIS, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 23/06/2022, 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 LEIA CRUZ DE MENEZES RODRIGUES, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 23/06/2022, às 14:12, 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 FABIO FERNANDES TORRES, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 23/06/2022, às 14:18, 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 GISLENE LIMA CARVALHO, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 23/06/2022, às 14:26, 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 MANSAMBU KILEZI NEVES UKAKA, Usuário Externo, em
23/06/2022, às 14:36, 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 23/06/2022, às 14:37, 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 MARIA LEIDIANE TAVARES FREITAS, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 23/06/2022, às 14:38, 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 ANTONIA SUELE DE SOUZA ALVES PEREIRA,
COORDENADOR(A) DO CURSO DE LETRAS E LÍNGUA PORTUGUESA, em 23/06/2022, às 14:49,
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 23/06/2022, às 15:50, 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 KALINE ARAUJO MENDES DE SOUZA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 23/06/2022, às 16:03, 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 CRISNA BATISTA DA SILVA FERREIRA, Usuário Externo, em
23/06/2022, às 16:29, 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 23/06/2022, às 17:39, 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 GEORDANIA MACIEL DE SOUZA, ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO, em 23/06/2022, às 17:46, 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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