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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA 2ª REUNIÃO EXTRA-ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE BACHARELADO
EM HUMANIDADES - IHL-M CAMPUS DOS MALÊS

Às Dez horas (10:00h) do dia (Sete) de (Agosto) de (dois mil e vinte) (07/08/2020),
mediante prévia convocação, teve início, na Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), no Campus dos Malês, na cidade de São Francisco de
Conde, Bahia, através de vídeo conferencia a 2ª Reunião Extraordinária do Colegiado do
Curso de Bacharelado em Humanidades. Fizeram-se presentes na reunião os/as docentes:
Prof. Bruno Amaral Andrade, Prof.ª Caterina Alessandra Rea, Prof. Deolindo Nunes de
Barros, Prof.ª Elizia Cris�na Ferreira, Prof. Fabio Baqueiro Figueiredo, Prof.ª Joyce Amâncio
De Aquino Alves, Prof. Juliana Dourado Bueno Prof.ª Layla Daniele Pedreira de Carvalho,
Prof.ª Lucilene Rezende Alcanfor, Prof. Mariana Da Costa Aguiar Petroni, Prof.ª Maria
Andrea Dos Santos Soares, Prof. Marcos Carvalho Lopes, Prof. Paulo Donize� Siepierski,
Prof. Ramon Souza Capelle de Andrade, Prof.ª Tacilla Da Costa E Sá Siqueira, Prof.ª Zelinda
dos Santos Barros. A Coordenadora do Curso de Humanidades, havendo quórum, presidiu
a reunião que foi iniciada com a apresentação e a votação da pauta. A pauta foi aprovada
com os seguintes pontos: 1: Oferta de componentes período le�vo excepcional; 2:
organização de a�vidades complementares com o Bhu – ceará. (1) Oferta de
componentes período le�vo excepcional: A Coordenadora do curso apresentou ao
colegiado um cronograma de disciplinas para o semestre de Le�vo Excepcional, para que
juntamente com os/as professores/as fossem definidas as disciplinas que os/as
mesmos/as iriam lecionar. Foi pedido também que os professores que não �nham
encaminhado os seus planos de ensino encaminhassem até a próxima segunda feira por
e-mail. Após discussão, para fins de organização do horário a coordenadora levou para
votação o seguinte ponto: A oferta no SIGAA acontecerá 8hs no mesmo dia (turnos
diferentes) ou em dias alternados da semana? Decidiu-se por unamidade que a oferta
seria feita em dias alternados. Com isso o colegiado passou a organização do horário a
par�r dos componentes que já estavam certos, a coordenadora ressaltou que alguns
docentes ainda precisavam discu�r nos demais colegiados e sua lotação, bem como
outros estavam de férias, não tendo ainda informado sua situação em relação ao PLEX.
Assim, após discussão o colegiado aprova o horário organizado, mas delega a
coordenadora a inclusão das alterações necessárias por ela constatadas após a reunião
dos demais colegiados e consulta às/aos docentes que estão em férias. Foi acordado em
colegiado que o numero de vagas por disciplina será de no máximo 25, podendo variar
para menos, após avaliação das condições pedagógicas por parte do/a docente. Segue
abaixo o quadro de disciplinas definidas pelo colegiado:

1º semestre:

Processos Coloniais – Pedro Leyva - Terça e Quinta - Noturno
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Sociedades, diferenças, direitos humanos nos espaços lusófonos - Deolindo Barros -
Segunda e Quarta - Noturno

2º semestre:

Introdução às Relações Internacionais - Joyce Amâncio - segunda e quarta - Noturno

Educação Sociedade e cultura na perspec�va da intervenção Social – Emanuel – segunda e
quarta - noturno

Filosofia como teoria e modo de vida - Paulo - Terça e quinta - Noturno

3º semestre:

Filosofia Africana - Marcos Carvalho - Sexta – noite -  sábado

4º semestre:

Metodologia I - Eduardo Estevao – terça e quinta – manhã – 20 vagas

Metodologia I - Lucilene Rezende – terça e quinta – Tarde – 20 vagas

Metodologia I - Ramon Souza – segunda e quarta – noite – 20 vagas

5º semestre:

Metodologia II – Luciana S. – quarta e sexta – manhã – 15 vagas

Metodologia II – Ismael Tcham – terça e quinta – noite – 15 vagas

Metodologia II – Tacilla S.  – terça e quinta –  Tarde – 15 vagas

(Uma opta�va de cada terminalidade área de concentração) - ver com as terminalidades

6º semestre:

(Uma opta�va de cada terminalidade área de concentração) - ver com as terminalidades

Para 3º e 4º semestre:

Opta�vas do BHU (eixo temá�co)

Esté�ca e Filosofia da Arte - Elizia – segunda e quarta – noite

“Ferramentas digitais e a pesquisa em Humanidades” equivalente à Humanidades Digitais
– Eric Brasil – terça e sexta – noite

“Relações raciais e de gênero Cibercultura” equivalente à Humanidades Digitais - Zelinda –
quarta e sexta – Tarde

Gênero, Relações Internacionais e Desenvolvimento Africano – Baslele – terça e quinta –
noite – 15 vagas

Processos Migratórios, Raça, Etnicidade e Epidemias  equivalente a Imigração, Raça,
Etnicidade e Relações Internacionais – Carla C. – quarta e sexta – noturno – 10 vagas

Imigração, Raça, Etnicidade e Relações Internacionais - Paulo Vaz – segunda e quinta -
manhã

Crí�ca e contranarra�va antropológica - Mariana Petroni – segunda e quarta - manhã

Teorias Feministas e Epistemologia da dominação - Caterina Rea – terça e quinta - tarde
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Filosofia Afrodiaspórica - Paulo Donize� – segunda e quarta – noite

Educação Intercultural – Ricardo e Ru�e – segunta e terça – noite

Dinâmicas de Raça, Genêro e Sexualidade no contexto da Globalização – Layla – quarta e
sexta – tarde – 10 vagas

(2): Organização de a�vidades complementares com o BHU – CEARÁ: A ideia principal
dessa organização de a�vidades era de trocar componentes com o BHU do Ceará e foi
pensado na proposta de fazer um evento conjunto, a coordenação do BHU do Ceará deu
sugestões de ter encontros para falar sobre o PPC deles e conversas com os alunos. O
ponto foi discu�do e aprovado sendo que o professor Paulo Donize� foi indicado para
contribuir com a coordenação da organização. Após deliberação sobre os pontos de
pauta, a reunião do Colegiado do Curso de Humanidades terminou às doze horas e quinze
minutos (12h15min). Eu, Patricia Guedes Santos, Auxiliar Administra�vo, ad hoc, elaborei
a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos demais membros do
colegiado presentes na sua seção de aprovação.

Documento assinado eletronicamente por ELIZIA CRISTINA FERREIRA, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 23/09/2020, 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 LUCIANA SCHLEDER ALMEIDA,
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 23/09/2020, às 14:23, 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 LAYLA DANIELE PEDREIRA DE CARVALHO,
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 23/09/2020, às 14:27, 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 JOYCE AMÂNCIO DE AQUINO ALVES,
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 23/09/2020, às 16:12, 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 DEOLINDO NUNES DE BARROS,
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 24/09/2020, às 02:15, 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 ZELINDA DOS SANTOS BARROS,
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 27/09/2020, às 05:07, 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 PAULO DONIZETI SIEPIERSKI, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 27/09/2020, às 07:32, 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 MARIANA DA COSTA AGUIAR PETRONI,
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 29/09/2020, às 16:41, 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 LUCILENE REZENDE ALCANFOR,
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 10/10/2020, às 19:15, 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 0180872 e o código CRC 908ADC21.
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