
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

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

Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de 2022, às 17h, realizou-se a terceira sessão ordinária de 2022
do Conselho do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas, através da plataforma Google Meet
(meet.google.com/qwb-otxv-bkg). 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 do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas), Lia Raquel Vieira de Andrade (Vice-
Diretora do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas); Maria Leidiane Tavares (Coordenadora do Programa
de Pós-graduação em Estudos da Linguagem), Juliana Geórgia Gonçalves de Araújo (Coordenadora
subs�tuta do Curso de Letras Língua Portuguesa – 0499121), Tiago Mar�ns da Cunha (Coordenador do
Curso de Graduação Letras Língua Inglesa), Gislene Lima Carvalho (Vice-coordenadora Interina do Núcleo
de Línguas – portaria publicada em 28 de julho de 2022. Documento: 0509948); Kaline Araújo Mendes
de Souza (Representante do corpo docente do Núcleo de Línguas lotado(a) 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), Robson de Moraes
Alves (Representante �tular dos servidores Técnicos Administra�vos em Educação – TAE), Mansambu
Kilezi Neves Ukaka (Representante �tular dos estudantes de graduação em Letras). Registramos a
presença da representante suplente do corpo docente do Curso de Letras Língua Portuguesa, Profa. Ana
Paula Rabelo e Silva, e do representante suplente dos estudantes de graduação em Letras, Kelson Jorge
Araújo. Como seus respec�vos �tulares se fizeram presentes, os suplentes supramencionados não
�veram direito a voto; aos suplentes é facultada a par�cipação nas reuniões do Conselho do ILL mesmo
com a presença dos �tulares, sempre que desejarem. A Presidente do Conselho iniciou a reunião com a
apresentação da pauta para apreciação e aprovação. PAUTA: Ponto 1. Aprovação de ad
referendum. Licença capacitação da servidora Geordânia Maciel de Souza - (de 01/11/2022 a
30/11/2022, 30 dias. Processo SEI 23282.006643/2022-67). Ponto 2. Apreciação do Regimento Interno do
Mestrado em Estudos da Linguagem. Ponto 3. Apreciação da Licença Capacitação da Profa. Andrea
Cris�na Muraro. (23282.011468/2022-20). Ponto 4. Apreciação da Licença Capacitação da Profa. Maria
Aurinívea Sousa de Assis (23282.009589/2022-10). Ponto 5. Calendário Acadêmico da Unilab (Resolução
ad Referendum CONSEPE/Unilab nº 169, de 20 de julho de 2022. Processo SEI 23282.011809/2022-67)
INFORMES. Ata aprovada por unanimidade: 11 votos. Ponto 1. Aprovação de ad referendum. Licença
capacitação da servidora Geordânia Maciel - (de 01/11/2022 a 30/11/2022, 30 dias). A Presidente do
Conselho explicou que a aprovação foi concedida pelo uso do expediente do ad referendum unicamente
pelo prazo exíguo entre a solicitação da servidora e o tempo do edital para requerimento da capacitação,
ressaltando que o expediente não é prá�ca no âmbito do ILL. Aberta a votação: aprovação por
unanimidade – 11 votos. Ponto 2. Apreciação do Regimento Interno do Mestrado em Estudos da
Linguagem. A Coordenadora do Mestrado em Estudos da Linguagem, Profa. Maria Leidiane Tavares,
explicou que uma única mudança se fez necessária no documento, concernente ao Ar�go 10; com a nova
redação, lê-se: “VI - Submissão à banca de heteroiden�ficação da Unilab, quando houver candidatos que
se enquadrem nas categorias de ações afirma�vas, de acordo com a Resolução CONSUNI/UNILAB Nº
40/2021.” A redação anterior con�nha a asser�va “quando se fizer necessário”, o que deixava margem
para a compreensão de que poderia haver candidato que se enquadrasse nas categorias de ações
afirma�vas previstas na Resolução CONSUNI/UNILAB Nº 40/2021 e não haver a necessidade de
submissão à banca de heteroiden�ficação. Aberta a votação: aprovação por unanimidade – 11 votos.
Ponto 3. Apreciação da Licença Capacitação da Profa. Andrea Cris�na Muraro. (23282.011468/2022-20).
A Professora Andrea Muraro se re�rou do link antes da apreciação do processo do qual é a principal
interessada. O conselheiro Prof. Tiago Cunha foi o primeiro a falar, indagando acerca de como se daria a



divisão das seis disciplinas que ficaram descoberta – tendo em vista a saída de duas docentes de um
mesmo setor, concomitantemente. Registra-se que a pergunta do conselheiro Tiago Cunha antecipa o
ponto 4 da pauta; o que era inevitável, tendo em vista a solicitação de Licença Capacitação por duas
docentes do Setor de Literatura, que não serão lotadas ao longo de todo o semestre 2022.1. Cada
docente do ILL está lotado, em média, em três disciplinas no semestre 2022.1, era necessária a
formalização de quem assumirá, para além de suas três turmas, as que estariam descobertas com a saída
das duas docentes. A presidente do conselho do ILL explicou que, de fato, não é viável a saída de dois
docentes de um mesmo setor concomitantemente e que se tratava de uma exceção, que somente foi
possível em decorrência do fato de haver dois docentes subs�tutos lotados no ILL; os quais, em geral,
assumem um quan�ta�vo maior de turmas se comparado aos docentes efe�vos. A conselheira Monalisa
Valente solicitou a palavra e enfa�zou a importância da a�vidade de capacitação pleiteada pela
Professora Andrea Muraro, pois fortalecerá as Literaturas em âmbito do ILL. Aberta a votação: aprovação
por unanimidade – 11 votos. Após a votação, a Professora Andrea Muraro retornou à reunião, agradeceu
a aprovação de sua capacitação e recebeu os parabéns dos/as conselheiros/as presentes à reunião. Ponto
4. Apreciação Licença Capacitação Profa. Aurinívea de Assis (23282.009589/2022-10). O projeto já havia
sido apresentado pela Professora Aurinívea de Assis em reunião Geral do ILL, realizada em 08 de julho de
2022. Aberta a votação: aprovação por unanimidade – 11 votos. Ponto 5. Calendário Acadêmico da
Unilab. Este ponto fora solicitado em decorrência da alteração do calendário le�vo 2022 da Unilab;
alterações que geraram prejuízos: férias programadas com antecedência, que agora terão de ser revistas,
e inviabilidade de docentes que têm filhos em idade escolar usufruírem férias no mesmo período que
seus filhos, uma vez que a alteração no calendário anteriormente divulgado determina como períodos
le�vos os meses de julho, dezembro e janeiro. Os/As conselheiras destacaram também o atraso do
calendário da Unilab em relação ao ano civil e aos calendários de outras IFEs – iniciar-se-á o semestre
2022.1 em setembro de 2022. Outro ponto destacado foi a existência de dois calendários: um da
graduação e outro da pós-graduação; o que torna di�cil a programação de férias. O Conselho aprovou o
seguinte encaminhamento: Escrita de OFÍCIO à Reitoria, à Prograd, à Proppg, à SGP, registrando as
ponderações do Conselho do ILL quando ao CALENDÁRIO ACADÊMICO DA UNILAB. Em INFORMES, o
Conselheiro Tiago Cunha expressou que está recebendo ar�gos escritos em língua portuguesa de autoria
dos docentes da Unilab que tenham interesse em traduzir seu ar�go para a língua inglesa, bastando, para
tal, enviar o ar�go ao seu e-mail ins�tucional. O Professor Tiago Cunha arrematou explicando que essa
a�vidade é cons�tu�va de seu projeto de extensão em tradução e legendagem.  Nada mais havendo a
tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, às 18h20min, 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 Cris�na Muraro

Gislene Lima Carvalho

Juliana Geórgia Gonçalves de Araújo

Kaline Araujo Mendes de Souza

Tiago Mar�ns da Cunha

Léia Cruz de Menezes Rodrigues

Lia Raquel Vieira de Andrade

Maria Leidiane Tavares

Monalisa Valente Ferreira

 

Conselheiros/as Técnicos Administra�vos em Educação – TAE

Robson de Moraes Alves



Conselheiros/as Discentes

Mansambu Kilezi Neves Ukaka

Documento assinado eletronicamente por ANDREA CRISTINA MURARO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 09/08/2022, às 11:52, 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 09/08/2022, às 11:54, 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 JULIANA GEÓRGIA GONÇALVES DE ARAÚJO, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 09/08/2022, 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 GISLENE LIMA CARVALHO, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 09/08/2022, às 12:00, 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 09/08/2022, às 12:02, 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 MONALISA VALENTE FERREIRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 09/08/2022, às 12:23, 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 LIA RAQUEL VIEIRA DE ANDRADE, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 09/08/2022, às 12:59, 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 09/08/2022, às 13:06, 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
09/08/2022, às 15:29, 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 TIAGO MARTINS DA CUNHA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 09/08/2022, às 16:10, 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 0514913 e
o código CRC 1E16367A.

Referência: Processo nº 23282.000972/2021-13 SEI nº 0514913
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