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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-

BRASILEIRA

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

No dia dez de março de dois mil e vinte (10/03/2020), às 10 horas, no Auditório do
Campus dos Malês, Situado na Avenida Eugênio Queiroz, s/n – centro/CEP:43900-000, no
município de São Francisco do Conde – BA, realizou-se a 2ª reunião ordinária de colegiado
do Curso de Bacharelado em Humanidades, Campus dos Malês. A reunião foi presidida
pela coordenadora do colegiado, professora Elizia Cris�na Ferreira, contando com a
presença dos seguintes docentes: Prof. Alexandre Cohn da Silveira, professora Zelinda
Barros, professora Layla de Carvalho, prof. Fabio Baqueiro, Profa. Tacilla da C. e Sá Siqueira
Santos, professor Márcio André Oliveira Santos, professora Luciana Almeida, professora
Caterina Rea, e o discente Panzo Bartolomeu. Jus�ficaram ausência as professoras Carla
Craice da Silva, Erica Aparecida Kawakami Ma�oli e Jucélia Santos Bispo. A sessão
começou com os seguintes informes: 1) situação das ofertas de componentes 2020-1: a
coordenadora explicou a situação das disciplinas de primeiro semestre que estão lotadas
devido à falta de um/a professor/a subs�tuto para a professora Lucilene, que se encontra
em licença maternidade. Explicou que quando o pedido para abertura de concurso para
subs�tuição da professora foi encaminhado pelo IHL-M, em 07 de janeiro de 2020, a SGP
informou que todos os concursos e contratações estavam suspensas até que fosse
aprovado orçamento do governo federal. Além disso, considerando as deliberações
internas sobre o retorno ao Cejal, as coordenações de curso distribuíram as disciplinas
contando com as salas, porém, após solicitação feita pelo IHL-M para manifestação da
reitoria sobre as condições de insegurança do espaço, faltando poucos dias para o início
da matrícula, a mesma encaminhou o�cio proibindo o uso do espaço e solicitando aos
cursos que ocupassem salas vagas em outros horários refazendo todo o organograma de
oferta. As disciplinas distribuídas para acontecer no Cejal foram excluídas do sistema um
dia antes da matrícula e em plena véspera de feriado, sem condições de reabilitação das
mesmas em tempo hábil para uma discussão do conselho de unidade sobre como cumprir
a determinação superior. Esse fator foi certamente o que mais contribuiu para as turmas
superlotadas para além da capacidade, sobretudo no que tange as turmas do primeiro
semestre. 2) calendário de reuniões para o semestre: a coordenadora explicou que este
calendário será fornecido em breve. 3) Entrega dos planos de ensino: as professoras
Luciana e Layla entregaram a cópia impressa dos panos de ensino, foi solicitada que
todas(os) as(os) docentes façam o mesmo. Após os informes teve início a discussão dos
seguintes pontos de pauta: 1) Aprovação da ata anterior: a ata da 1ª reunião ordinária de
2020 foi unanimemente aprovada. 2) Plano Municipal de Cultura: a coordenadora relatou
sobre uma demanda da Secretária de Cultura do Município de São Francisco do Conde
rela�va à par�cipação de docentes da Unilab do Plano Municipal de Cultura. Decidiu-se
escolher representantes docentes para que estes contatem a Secretária de Cultura,
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solicitando uma reunião desta Secretária e da Direção do Campus. As professoras Layla e
Luciana se ofereceram para compor esta comissão que solicitará a reunião. 3) Aprovação
da previsão de afastamentos para POS-DOC: considerou-se a necessidade de que as
previsões de afastamento sejam discu�das e organizadas a par�r do IHL, sendo que, pela
estrutura interdisciplinar dos cursos, a saída de cada professor/a acaba tendo impacto em
todos os cursos. A coordenadora apresentou a seguinte lista de saída considerando as
manifestações realizadas após consulta aos(às) docentes priorizando a ordem do
decanato: Elizia C. Ferreira - Saída 2021-2022, Caterina Rea - Saída 2022-2023, Mariana
Petroni - Saída 2023-2024, Paulo Donize� Siepierski - Saída 2024-2025, Lucilene Rezende
Alcanfor - Saída - 2025-2026. A lista foi aprovada por unanimidade dentro dos moldes
discu�dos em reunião anterior, considerando que deverá ser revisada a cada semestre
bem como foi encaminhado que a discussão seja retomada nos âmbitos do colegiado e do
IHL incluindo-se também a necessidade de discu�r as saídas dos docentes para a licença
quinquenal. 4) o�cio reitoria PPC do curso: a coordenadora explicou que foi enviado um
oficio (2/2020/CONSEPE) orientando para o Núcleo Docente Estruturante do Curso de
Bacharelado em Humanidades para solicitar a “elaboração de um plano de ação para
reduzir os impactos nega�vos para os discentes com a transição dos Projetos Pedagógicos
do Curso de Graduação em Humanidades do Campus dos Malês, de dois para três anos”.
A coordenadora explicou que a mudança no ppc foi feita de modo ar�culado com as
terminalidades de maneira que o estudante que fará os dois ciclos não tem prejuízo no
cômputo geral, mantendo a formação em dez semestres como anteriormente, porém,
para quem deseja apenas o diploma de bacharel em humanidades não há possibilidade
de reverter o impacto, segundo toda discussão anteriormente feita com a PROGRAD e
CPAC, pois a mudança visava regularização do curso. No entanto, constatou-se que, para
além disso, alguns estudantes estavam sendo prejudicados pela alteração no hall de
disciplinas opta�vas, algumas disciplinas que eles cursaram no ppc an�go como opta�vas
deixaram de constar na nova versão, com isso, eles perderam horas necessárias para
integralização do curso e poderiam no conseguir se formar no período mínimo previsto
pelo novo ppc. Após discussão o colegiado aprovou por unamidade que o NDE estude a
possibilidade estabelecer um “curriculum de transição” para dirimir os impactos que a
mudança de grade poderia acarretar, reinserindo tais disciplinas para esses estudantes. 5)
regulamentação interna de matrículas em componentes: a professora Elizia chamou a
atenção para o fato de que existe um período certo para fazer a matrícula, assim como
para o reajuste de matrícula e que muitos componentes são ofertados para estudantes de
todos os cursos, contudo, o sistema faz um ranqueamento entre os estudantes que
solicitam matrícula que nem sempre é justo com aqueles que mais precisam fazer para
seguir o fluxograma do curso dentro do esperado, isso acontece por vários fatores que
estão sendo estudados pelas coordenações, mas um deles é a falta de capacidade do
colegiado em ampliar o número de opções de componentes (por falta de espaço e
docentes) o que gera disputa pelas vagas existentes. Muitas vezes estudantes de segundo
ou terceiro semestre se matriculam em disciplinas opta�vas quando ainda não cursaram
todas as obrigatórias de seu período, se matriculando em mais do que cinco componentes
por semestre e deixando sem vaga estudantes que precisam cursar essas disciplinas para
se formar e garan�r o aproveitamento no segundo ciclo de formação, seja para
complementar carga horária, seja para fazer os componentes adequados. Esse problema
foi intensificado com as dificuldades nas matrículas relatados nesse semestre e diante
disso, a coordenadora trouxe o ponto para ser discu�do em colegiado. O representante
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discente Panzo Bartolomeu colocou que se os discentes forem informados que correm o
risco de serem “desmatriculados” de um componente extra que pegaram fora de seu
período talvez ponderariam sobre esse hábito de pegar mais disciplinas do que precisam.
Considerando isso, após discussão convencionou-se que, sendo legalmente viável
estabelecer resolução interna do colegiado para essa matéria, será aprovada uma
resolução interna que autoriza à Coordenação, no período de ajustes, interferir nas
matriculas, no caso em que estudantes não precisem de uma determinada disciplina e
faltem vagas na mesma para alguém cujo histórico demonstre ser necessário para ter
garan�do seu direito de conclusão do curso no período mínimo previsto no ppc. 6)
composição da comissão de organização do Fes�val das Culturas: Reinaldo apresentou o
Fes�val das culturas, que acontecerá do dia 3 ao dia 5 de junho de 2020. A professora
Zelinda se pron�ficou para ser representante no curso na Comissão do Fes�val das
Culturas. A reunião finalizou-se com uma discussão sobre os horários de aula e a questão
do transporte a par�r das dificuldades encontradas na semana passada, durante a qual as
aulas não transcorreram regularmente. Apesar do fato de que seria obrigação das
prefeituras, não das Universidades federais fornecer o transporte universitário, foi
sugerido o caminho de uma reunião do IHL e da Direção do Campus com os
representantes dos municípios para procurar soluções e garan�r o funcionamento regular
do transporte para os estudantes. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às
doze horas e quinze minutos (12h15) eu, Caterina Rea, lavrei e subscrevi a presente ata
que depois de lida e aprovada, será assinada pelos demais presentes na sessão de sua
aprovação.

Documento assinado eletronicamente por ELIZIA CRISTINA FERREIRA, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 27/05/2020, às 11:38, 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 FABIO BAQUEIRO FIGUEIREDO,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 27/05/2020, 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 TACILLA DA COSTA E SÁ SIQUEIRA
SANTOS, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 27/05/2020, às 13:43,
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 DOURADO BUENO, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 27/05/2020, 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 LUCIANA SCHLEDER ALMEIDA,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 28/05/2020, às 09:50, 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 MARCOS CARVALHO LOPES, PROFESSOR
3 GRAU, em 28/05/2020, às 10:23, conforme horário oficial de Brasília, com
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fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JUCELIA BISPO DOS SANTOS, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 28/05/2020, às 11:09, 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 ALEXANDRE COHN DA SILVEIRA,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 28/05/2020, às 15:49, 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 MARIA ANDREA DOS SANTOS SOARES,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 28/05/2020, 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 ZELINDA DOS SANTOS BARROS,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 18/06/2020, às 17:43, 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 MARIANA DA COSTA AGUIAR PETRONI,
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 29/09/2020, às 16:39, 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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