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Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de 2022, às 9h15min, realizou-se a segunda sessão ordinária
de 2022 do Conselho do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas, através plataforma Google Meet
(meet.google.com/eic-dkvd-upf). 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), Izabel Larissa Lucena
Silva (Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem), Izabel Cris�na dos
Santos Teixeira (Vice-Coordenadora do Curso de Letras Língua Portuguesa em exercício da Coordenação),
Fábio Fernandes Torres (Representante �tular do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em
Estudos da Linguagem) Tiago Mar�ns da Cunha (Coordenador do Curso de Graduação Letras Língua
Inglesa), Ana Cris�na da Cunha da Silva (Coordenadora de órgão complementar da Unidade Acadêmica,
Núcleo de Línguas), 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), 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), Bárbara Silva Cruz (Representante �tular dos estudantes de mestrado). Nesta reunião,
não houve representação discente em âmbito de graduação. A Presidente do Conselho iniciou a reunião
com a apresentação da pauta para apreciação e aprovação. PAUTA: Ponto 1. Aprovação da Ata da 1º
Reunião Ordinária do Conselho do ILL - ano2022 (realizada em 18 de janeiro de 2022). Ponto 2.
Apreciação do Regimento do ILL. (Relato: Conselheiras Monalisa Valente, Lia Raquel e Andrea Muraro)
Minuta: h�ps://docs.google.com/document/d/1o7OXR7VPRCj2ZeMJnO1a6YZwjNVqw9KS/edit?
usp=sharing&ouid=111690057642880896155&rtpof=true&sd=true. Ponto 3. Apreciação da Minuta de
Concurso Público para docente efe�vo de Língua Inglesa. (Relato: Conselheiro Tiago Cunha). Processo SEI:
23282.001412/2022-67. Documento: 0402369. Ponto 4. PDI (2020-2025) – Ponderações acerca do
fortalecimento das Letras, pela proposição de cursos de Letras Espanhol, Letras Francês, Letras Italiano.
Ponto 5. Readequação das representações em âmbito de Conselho do ILL (Profa. Cláudia Calado deixa de
ser representante docente do Colegiado de Letras Língua Inglesa, pois é agora Vice-Coordenadora do ILL -
quem assume? Professora Lia Raquel deixa de ser representante docente do Nucli e passa a ser Vice-
Diretora do ILL - quem assume?). Ponto 6. Apreciação do Edital de Seleção do Mestrado em Estudos da
Linguagem. (Relato: Conselheiros Izabel Larissa e Fábio Torres). Ponto 7. Campanha salarial de 2022 -
espaço concedido à ADUFC para informes. A Professora Ana Paula Rabelo, que estava presente à reunião
como representante da ADUFC, solicitou se era possível alteração na ordem dos pontos de pauta, a fim
de que ela pudesse conceder o informe da ADUFC e se re�rar da reunião. Por unanimidade, os/as
Conselheiros/as aceitaram a alteração na ordem dos pontos da pauta. A Pauta foi assim aprovada, por
unanimidade, pelos(as) Conselheiros(as) com a seguinte sequência de pontos de pauta: PAUTA: Ponto 1.
Campanha salarial de 2022 - espaço concedido à ADUFC para informes. Ponto 2. Aprovação da Ata da 1º
Reunião Ordinária do Conselho do ILL - ano 2022 (realizada em 18 de janeiro de 2022). Ponto 3.
Apreciação do Regimento do ILL. (Relato: Conselheiras Monalisa Valente, Lia Raquel e Andrea Muraro)
Minuta: h�ps://docs.google.com/document/d/1o7OXR7VPRCj2ZeMJnO1a6YZwjNVqw9KS/edit?
usp=sharing&ouid=111690057642880896155&rtpof=true&sd=true. Ponto 4. Apreciação da Minuta de
Concurso Público para docente efe�vo de Língua Inglesa. (Relato: Conselheiro Tiago Cunha). Processo SEI:
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23282.001412/2022-67. Documento: 0402369. Ponto 5. PDI (2020-2025) – Ponderações acerca do
fortalecimento das Letras, pela proposição de cursos de Letras Espanhol, Letras Francês, Letras Italiano.
Ponto 6. Readequação das representações em âmbito de Conselho do ILL (Profa. Cláudia Calado deixa de
ser representante docente do Colegiado de Letras Língua Inglesa, pois é agora Vice-Coordenadora do ILL -
quem assume? Professora Lia Raquel deixa de ser representante docente do Nucli e passa a ser Vice-
Diretora do ILL - quem assume?). Ponto 7. Apreciação do Edital de Seleção do Mestrado em Estudos da
Linguagem. (Relato: Conselheiros Izabel Larissa e Fábio Torres). Ponto 1. Campanha salarial de 2022 -
espaço concedido à ADUFC para informes. Em nome do Sindicato dos Docentes das Universidades
Federais do Estado do Ceará, a Professora Ana Paula Rabelo contextualizou a luta que vem sendo travada,
em âmbito nacional, para que haja, pelo menos, reposição salarial. Conforme a Professora Ana Paula
explicou, não estamos falando sequer de aumento salarial, mas de reposição, uma vez que não temos
reajuste salarial há anos. Professora Ana Paula também nos deu a conhecer a luta pela não aprovação da
PEC que descaracterizaria o serviço público brasileiro, re�rando de concursados direitos conquistados
historicamente. Por fim, a Professora Ana Paula falou do que chamou de Fake News acerca da proposta
da ADUFC de filiação a Andes. O plebiscito que fora realizado resultou em ganho da proposta de filiação,
mas não com um número suficiente de votos para efe�vação da filiação. Os/As Conselheiros/as
agradeceram e os informes, e a Presidente do Conselho expressou que os informes da ADUFC são sempre
bem-vindos nas reuniões do ILL.  A Professora Ana Paula agradeceu o espaço concedido e re�rou-se da
reunião. Ponto 2. Aprovação da Ata da 1º Reunião Ordinária do Conselho do ILL - ano 2022 (realizada em
18 de janeiro de 2022). A Presidente do Conselho desculpou-se pelo fato de ter disponibilizado a ata
apenas na véspera da reunião, no dia 14 de fevereiro; o que ocorreu pela insuficiência de servidores na
Secretaria do ILL, resultando em ata ser uma demanda que recai sobre a Presidente do Conselho do ILL.
Professora Andrea Muraro apresentou um problema de registro na ata: o texto fazia menção a reunião
realizada em agosto de 2022, quando a reunião foi realizada em janeiro de 2022. A ata foi aprovada por
unanimidade pelos/as Conselheiros/as, sendo disponibilizada no SEI após leitura e ajustes pontuais
realizados pela Presidente do Conselho do ILL. Ponto 3. Apreciação do Regimento do ILL. (Relato:
Conselheiras Monalisa Valente, Lia Raquel e Andrea Muraro). A minuta do regimento foi projetada pela
Conselheira Andrea Muraro, que procedeu à leitura do documento na íntegra, permi�ndo, assim, que as
conselheiras Monalisa e Lia apresentassem os pontos de dúvidas quanto ao que deveria ou não constar
no documento. Alguns Conselheiros/as contribuíram com a redação final do texto, a exemplo do
Conselheiro Fábio Fernandes Torres. Após a leitura na íntegra, ponderações e ajustes, a Minuta de
Regimento do Conselho do ILL foi aprovada, por unanimidade. Documento constante no SEI: 0412223. A
Presidente do Conselho agradeceu o trabalho realizado pelas Conselheiras-Relatoras e expressou que
dará sequência aos encaminhamentos a fim de que o Regimento do Conselho do ILL possa tramitar até o
Consuni. Ponto 4. Apreciação da Minuta de Concurso Público para docente efe�vo de Língua Inglesa.
(Relato: Conselheiro Tiago Cunha). Processo SEI: 23282.001412/2022-67. Documento: 0402369. Antes de
facultar a palavra ao Coordenador do Curso de Letras Língua Inglesa, Professor Tiago Cunha, a Presidente
do Conselho informou sua inexperiência quanto aos trâmites de abertura de processo de concurso
público para docentes efe�vos; bem mais do que a minuta de edital precisa ser enviada à SGP, é preciso
comprovar a necessidade de o código de vaga ser direcionado à Unidade Acadêmica e ao Curso de Língua
Inglesa. As explicações solicitadas vêm sendo concedidas tanto pela Direção do ILL quanto pela
Coordenação do Curso de Letras Língua Inglesa. Ver: 0409401. A palavra foi facultada ao Professor Tiago
Mar�ns da Cunha, que explicou a necessidade de docente no curso. Professora Sueli pediu a palavra e
indagou se o Conselho iria apreciar o Edital em si ou a concessão da vaga para o Curso de Letras Língua
Inglesa. A Presidente do Conselho deu razão à Conselheira Sueli Saraiva; de fato, o ponto não era o Edital
em si, mas o código de vagas para o Letras Inglês com base na jus�fica�va de ser curso novo. A
des�nação da vaga estava, portanto, atrelada a ser um curso novo. Após esse esclarecimento, o ponto foi
votado, e, por unanimidade, os/as Conselheiros/as aprovaram o concurso para docente efe�vo de Língua
Inglesa. Após o ponto de pauta 04, o Professor Fábio Fernandes Torres propôs alteração na ordem dos
pontos de pauta, de modo que o ponto 07 pudesse ser apreciado antes dos pontos 5 e 6. O pedido
mostrou-se per�nente, dado o avançado da hora e o fato de o Edital de Seleção do Mestrado em Estudos
da Linguagem ter urgência de aprovação para publicação. Os/as Conselheiros/as, de modo unânime,
concordaram com a proposta do Professor Fábio Torres. Ponto 5. Apreciação do Edital de Seleção do
Mestrado em Estudos da Linguagem. A palavra foi facultada ao Professor Fábio Torres, que iniciou sua
fala agradecendo a compreensão dos/as Conselheiros/as, bem como expressando as desculpas dos/as



docentes que cons�tuem o Mestrado em Estudos da Linguagem quanto ao fato de o Edital não ter sido
compar�lhado com antecedência, tendo em vista sua aprovação na reunião do Mestrado realizada no dia
14 de fevereiro de 2022. O Professor Fábio Torres projetou o Edital de modo que todos/as pudessem
acompanhar e destacou os pontos que foram alterados em relação ao Edital do processo sele�vo
anterior. Uma das novidades concerne à comissão de Comissão de Verificação e Validação de
Autodeclaração (CVVA), recém-criada na Unilab, visando assegurar a legalidade da implantação da Lei de
Cotas – Lei nº. 12.711/2012-, órgão vinculado ao Serviço de Promoção da Igualdade Racial
(Sepir/Propae), que verificará a veracidade da autodeclaração prestada por alunos negros (pretos e
pardos) e indígenas. Professor Fábio Torres explicou que os/as candidatos/as ao Mestrado que se
autodeclararem enquadrados na Lei de Cotas precisam passar pelo crivo da CVVA. A Professora Sueli
Saraiva indagou quanto a se era necessário especificar no Edital como se dá essa verificação e validação.
Professor Fábio Torres explicou que essa foi uma dúvida do Colegiado do Mestrado em Estudos da
Linguagem, mas que houve o entendimento de que não é cabível no Edital de Seleção versar sobre
norma�vas e procedimentos da CVVA, mas apenas informar que essa etapa de verificação e de validação
é obrigatória, parte do processo de seleção. Professora Sueli Saraiva, que atuará juntamente à
Sepir/Propae, concordou e pediu para ler o Edital, a fim de poder contribuir. Colocado em votação: o
edital do processo sele�vo para ingresso de discentes ao Mestrado em Estudos da Linguagem foi
aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento à reunião, a Presidente do Conselho destacou que o
ponto 05 (agora ponto 06) não era para deliberação imediata, mas para ponderação: seria adequado
para o PDI 2020-2025 o fortalecimento das Letras (Espanhol, Letras Francês, Letras Italiano) no âmbito do
ILL? Professora Sueli Saraiva ponderou se essa seria mesmo a vocação da Unilab como projeto de
universidade, tendo em vista o foco eurocêntrico do que seria esse fortalecimento das Letras. A
Presidente do Conselho concordou que o ponto, sim, merece maior reflexão, para que os rumos que o ILL
tomará sejam os mais condizentes com a proposta da Unilab e com as demandas que a ins�tuição
necessita atender. Por fim, a Presidente do Conselho destacou que o ponto 06 (agora ponto 07) era mais
apropriado como informe, pois é uma demanda que precisa ser tratada em reunião de Colegiado de
Curso de Graduação - o de Letras Língua Portuguesa e o de Letras Língua Inglesa; a saber: readequação
das representações em âmbito de Conselho do ILL (Profa. Cláudia Calado deixa de ser representante
docente do Colegiado de Letras Língua Inglesa, pois é agora Vice-Coordenadora do ILL; Professora Lia
Raquel deixa de ser representante docente do Nucli e passa a ser Vice-Diretora do ILL; Professora Izabel
Larissa Lucena deixa de ser a Coordenadora do MEL e passa a ser a Vice-Coordenadora do MEL. Há,
portanto, vagas a serem preenchidas: representante docente do Curso de  Letras Língua Inglesa;
representante docente do Nucli).  Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada a
reunião, às 12h20min, da qual, para constar, eu, Léia Cruz de Menezes Rodrigues, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

 

Conselheiros/as Docentes:

Andrea Cristina Muraro

Tiago Martins da Cunha

Izabel Cristina dos Santos Teixeira

Ana Cristina Cunha da Silva

Léia Cruz de Menezes Rodrigues

Lia Raquel Vieira de Andrade

Izabel Larissa Lucena Silva

Monalisa Valente Ferreira

Sueli da Silva Saraiva



 

Conselheiros/as Técnicos Administrativos em Educação – TAE

Robson de Moraes Alves

 

Conselheiros/as Discentes

Bárbara Silva Cruz

Documento assinado eletronicamente por SUELI DA SILVA SARAIVA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 22/02/2022, às 11:58, 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 LIA RAQUEL VIEIRA DE ANDRADE, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 22/02/2022, às 12:08, 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 22/02/2022, às 12:12, 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 IZABEL CRISTINA DOS SANTOS TEIXEIRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 22/02/2022, às 13:09, 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 22/02/2022, às 13:11, 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 ANDREA CRISTINA MURARO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 22/02/2022, às 13:30, 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 ANA CRISTINA CUNHA DA SILVA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 22/02/2022, às 14:52, 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 IZABEL LARISSA LUCENA SILVA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 22/02/2022, às 15:48, 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 TIAGO MARTINS DA CUNHA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 22/02/2022, às 16:17, 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 BÁRBARA SILVA CRUZ, Usuário Externo, em 22/02/2022,
às 18:09, 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, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 22/02/2022, às 18:45, 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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