
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE LINGUAGENS E
LITERATURAS – ILL. ANO 2021.

Aos nove dias do mês de novembro do ano de 2021, às 9 horas, realizou-se a segunda sessão ordinária de
2021 do Conselho do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas, através plataforma Google Meet
(meet.google.com/org-taxx-sem). Es�veram presentes, em suas respec�vas representações, os servidores
docentes e técnicos 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), Maria Leidiane Tavares Freitas (Vice- Coordenadora do Programa
de Pós-graduação em Estudos da Linguagem), Izabel Cris�na dos Santos Teixeira (Vice-Coordenadora do
Curso de Letras Língua Portuguesa), Tiago Mar�ns da Cunha (Coordenador do Curso de Graduação Letras
Língua Inglesa), Ana Cris�na 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), Fábio Fernandes Torres (representante �tular do corpo docente do Curso de
Mestrado em Estudos da Linguagem), 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).  Nesta reunião, não se fizeram presentes as representações
discentes nos âmbitos de graduação e pós-graduação. A Presidente do Conselho iniciou a reunião com a
apresentação da pauta para apreciação e aprovação: Ponto de pauta 01: Regimento do Conselho do ILL.
Solicitante: Profa. Léia Menezes. Ponto de pauta 02: Apreciação de Resolução de Acesso e Permanência
aos cursos do NUCLI. Solicitante: Profa. Ana Cris�na Cunha. Ponto de pauta 03: Comprovação de
par�cipação em representações externas à Unilab - rede de professores especialistas da rede Andifes.
Solicitantes: Profa. Ana Cris�na Cunha; Profa. Kaline Mendes e Profa. Gislene Carvalho. Ponto de pauta
04: Criação e credenciamento de grupo de pesquisa. Solicitante: Prof. Kennedy Nobre. Ponto de pauta
05: Eleições para a CPPD – cons�tuição de comissão e início dos trabalhos. Solicitante: Profa. Léia
Menezes. Ponto de pauta 06: Eleições representação docente do ILL no CONSUNI – cons�tuição de
comissão e início dos trabalhos. Solicitante: Profa. Léia Menezes. Ponto de pauta 07: Afastamento para
pós-doutorado Prof. Sérgio Amâncio – ocorreu ad referendum – processo SEI nº 23282.011895/2021-
27. Solicitante: Prof. Kennedy Nobre.  Ponto de pauta 08: Carga-horária dos membros da Comissão de
Avaliação de Projetos de Pesquisa (CAPP). Solicitante: Presidente da CAPP via processo SEI nº
23282.014119/2021-89. Ponto de pauta 09: Apreciação do pedido de licença capacitação do prof. André
Telles do Rosário, aprovada na reunião do Colegiado de Letras Língua Portuguesa realizada na terça-
feira, 26 de outubro de 2021. Solicitante: Profa. Suele Alves. Ponto de pauta 10: Criação de subcomissão
permanente no Conselho do ILL para leitura e revisão de editais e norma�vos das instâncias alocadas
no ILL. Solicitante: Léia Menezes. A pauta foi apreciada e aprovada por todos os/as conselheiros/as, sem
proposição de alteração da ordem dos pontos da pauta. Encaminhamentos, deliberações e proposições
por ordem dos itens da pauta. Ponto de pauta 01: Regimento do Conselho do ILL. A minuta de
Regimento do Conselho do ILL, enviada aos/às Conselheiros/as por ocasião da convocação da reunião,
não foi apreciada previamente. Encaminhamento: designação de relatoria e disponibilização da minuta
em arquivo compar�lhado a fim de que os/as Conselheiros/as possam contribuir com a redação do
documento, que, após aprovação pelo Conselho do ILL, será enviado ao Consuni. A Conselheira
Professora Monalisa Valente voluntariou-se para a realização da relatoria. Este ponto volta à pauta da
reunião do Conselho a realizar-se em 14 de dezembro de 2021. Ponto de pauta 02: Apreciação de
Resolução de Acesso e Permanência aos cursos do NUCLI. A minuta de Resolução de Acesso e
Permanência aos cursos do NUCLI foi lida na íntegra e recebeu sugestões e ajustes dos/as Conselheiros. O



Conselheiro Professor Kennedy Nobre e o Prof. Fábio Torres apontaram questões de formatação quanto a
ar�gos e incisos. Prof. Kennedy procedeu aos ajustes apontados como necessários  e a Resolução foi
aprovada por unanimidade pelos Conselheiros/as. Após aprovação pelo Conselho do ILL, o documento
segue, via SEI, para a PROGRAD e a PROEXT, que encaminharão ao Consepe para apreciação. O envio
compete à Diretora da Unidade Acadêmica. Ponto de pauta 03: Comprovação de par�cipação em
representações externas à Unilab - rede de professores especialistas da rede Andifes. A palavra foi
facultada à Conselheira solicitante, Professora Ana Cris�na Cunha. A Profa. Ana Cris�na contextualizou a
importância de representação da Unilab na Andifes e explicou a dinâmica de reuniões e a�vidades dos
membros da rede. A Presidente do Conselho, Professora Léia Menezes, lembrou aos/às Conselheiros que,
em decorrência da Resolução Complementar Consepe/Unilab nº 2, de 16 de julho de 2021, compete ao
Conselho de Unidade Acadêmica apreciar e aprovar ou não representações externas à Unilab, de modo
que os/as docentes da Unilab possam registrar a carga-horária dessas representações em seus planos
semestrais de trabalho. A Presidente do Conselho também destacou que as docentes solicitantes
encaminharam documentação comprobatória de que atuam na Rede Andifes, como professoras
especialistas; documentação essa constante no anexo da convocação a essa reunião do Conselho do ILL.
A par�cipação das docentes Ana Cris�na Cunha, Kaline Mendes e Gislene Carvalho, na rede Andifes, foi
aprovada por unanimidade pelos/as Conselheiros/as. Ponto de pauta 04: Criação e credenciamento de
grupo de pesquisa. A palavra foi facultada ao Conselheiro Professor Kennedy Nobre. O Prof. Kennedy
explicou os trâmites necessários a credenciamento de grupo de pesquisa ins�tuídos pela RESOLUÇÃO
CONSEPE/UNILAB Nº 77, DE 20 DE ABRIL DE 2021, que dispõe sobre as normas para criação,
credenciamento de líderes, cer�ficação e a manutenção dos Grupos de Pesquisa na Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). O Prof. Kennedy abriu processo SEI
(23282.014383/2021-12) com toda a documentação exigida pela supracitada Resolução. Integra o rol
norma�vo para a criação de grupo de estudo a aprovação do Conselho de Unidade Acadêmica. A criação
do Grupo de Pesquisa Diálogos em Texto e Discurso (DiTeD) , foi aprovada por unanimidade pelos/as
Conselheiros/as. Ponto de pauta 05: Eleições para a CPPD – cons�tuição de comissão e início dos
trabalhos. A Presidente do Conselho, Profa. Léia Menezes, explicou que fora tornado público EDITAL Nº
39/2021: Consulta à Comunidade Universitária para Escolha dos Integrantes da Comissão Permanente de
Pessoal Docente (CPPD) para o biênio 11/2021 - 11/2023. A Presidente indagou ao Prof. Tiago Cunha,
Coordenador do Curso de Letras Língua Inglesa, e à Professora Izabel Cris�na do Santos, Vice-
Coordenadora do Curso de Letras Língua Portuguesa, se os nomes para a cons�tuição da Comissão foram
escolhidos ou se poderíamos apenas referendar as representações que foram escolhidas na reunião de
21 de junho de 2021, no ILL. Não houve encaminhamento quanto à cons�tuição da comissão eleitoral –
solicitada por e-mail aos coordenadores de curso no dia 25 de outubro de 2021 pela Diretora do ILL – e
não havia certeza quanto à possibilidade de referendar os nomes escolhidos em junho, sem precisar
passar por todo o processo ins�tuído pelo Edital 39/2021, publicado no Bole�m de Serviço da Unilab Ano
V - Nº 248, de 03 de setembro de 2021. Deliberamos pela suspensão do ponto de pauta em decorrência
da necessidade de informações a serem buscadas juntamente à Presidência da CPPD. Em decorrência do
avançado da hora, tendo em vista que alguns dos/as docentes integrantes do Conselho lecionariam a
par�r do início da tarde e se faziam necessárias providências familiares quando à refeição do almoço e
outras demandas pessoais, o Conselho deliberou pelo encerramento da reunião e prosseguimento da
pauta em reunião extraordinária, acordada para a sexta-feira, 12 de novembro de 2021, às 9h. Nada mais
havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, às 12h30min, 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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Conselheiros/as Técnicos Administra�vos em Educação – TAE
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Conselheiros/as Discentes

Ausentes.

Documento assinado eletronicamente por KENNEDY CABRAL NOBRE, VICE-DIRETOR(A), em
02/12/2021, às 15:47, 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 02/12/2021, às 16:02, 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 02/12/2021, às 16:53, 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 FABIO FERNANDES TORRES, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 02/12/2021, às 16:57, 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 02/12/2021, às 18:54, 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 03/12/2021, 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 LEIA CRUZ DE MENEZES RODRIGUES, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 06/12/2021, às 11:14, 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 06/12/2021, às 11:30, 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 SUELI DA SILVA SARAIVA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 06/12/2021, às 11:37, 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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Documento assinado eletronicamente por LIA RAQUEL VIEIRA DE ANDRADE, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 06/12/2021, às 12:13, 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 06/12/2021, às 13:28, 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 TIAGO MARTINS DA CUNHA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 06/12/2021, às 15:37, 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 0374568 e
o código CRC 372105BB.
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