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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE BACHARELADO EM
HUMANIDADES – CAMPUS DOS MALÊS

No dia cinco de outubro de dois mil e vinte (05/10/2020) às quinze horas (15h), através da
plataforma Google Meet, realizou-se a oitava reunião ordinária do colegiado do curso de
Bacharelado em Humanidades, Campus do Malês. Fizeram-se presentes na reunião os/as
docentes: Prof.ª Joyce Amancio De Aquino Alves, Lucilene Rezende Alcanfor, Zelinda Dos
Santos Barros, Mariana Da Costa Aguiar Petroni, Layla Daniele Pedreira De Carvalho,Tacilla Da
Costa e Sá Siqueira Santos, Caterina Alessandra Rea, Jucelia Bispo Dos Santos e Maria Andra
Dos Santos Soares. Prof: Deolindo Nunes De Barros, Alexandre Cohn Silveira, Cleber Daniel
Lambert Da Silva, Paulo Donizete Siepierski e Ismael Tcham. A Coordenadora do Curso de
Humanidades, havendo quórum, presidiu a reunião que foi iniciada com os seguintes
informes: 1) aprovação do regimento interno do curso; a coordenadora informou sobre a
aprovação do documento na úl�ma reunião do consepe. 2) retorno do professor Cleber D.
Lambert de seu afastamento para realização de pós-doutorado. A coordenadora informou
sobre o retorno do docente e sua atuação junto à disciplina Filosofia como Teoria e Modo de
Vida junto com o professor Paulo Donizete; 3) informe sobre o GT da CPPD para resolução
de afastamento para pós-doc e para progressão de carreira. A professora  Jucélia -
representante do colegiado na Comissão, informou sobre o andamento dos trabalhos para
criação da resolução, o colegiado mencionou a importância de discu�r o tema e ficou
acordado como ponto para a próxima reunião; 4) informe sobre a úl�ma reunião do
conselho do IHL, a professora Tacilla, representante do colegiado relatou como foi a úl�ma
reunião. Passou-se então a votação dos pontos de pauta: 1) aprovação da ata anterior (7a
reunião ordinária); 2) avaliação plex; 3) reconfiguração do colegiado; 4) sugestões para o
GT de revisão do Estatuto. Após aprovação dos pontos, passou-se a discussão. Quanto ao
ponto 1) aprovação da ata anterior (7a reunião ordinária); foi aprovada com 4 abstenções.
Passou-se ao ponto 2) Avaliação do Plex, a coordenadora apresentou resultado parcial da
pesquisa com os discentes que solicitaram trancamento de curso, a maioria alega falta de
equipamentos, internet e problemas em casa. Abriu então para relatos de avaliação e demais
contribuições dos colegas; A professora Layla reclama que ao cobrar da prograd e da drca
sobre a constante falha do SIGAA, recebeu como sugestão da PROGRAD de usar o Google
Clasroom, a DTI disse que está em licitação novo sistema que deverá ficar melhor. A
professora Mariana reclama de ter estudantes sobre o qual não teve no�cias. Acha posi�va a
experiência de dividir a disciplina com outra colega, do ponto de vista pedagógico. Também
acha que foi posi�vo estar ministrando uma disciplina opta�va com caráter mais aberto. A
professora Tacila pede para discu�r a disciplina de metodologia, reclama da falta de
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possibilidade de flexibilizar inclusive neste esquema de divisão de cursos. A professora
Lucilene, achou que neste formato de metodologia teve um aspecto interessante, está
postando suas aulas no Youtube. A professora Luciana, é a primeira vez que pegou a
disciplina de metodologia, acha que o trabalho está interessante por poder dar atenção
individual. Ismael que ministra também metodologia concorda com as professoras sobre
como tem sido boa pelos mesmos mo�vos alegados pelas colegas, tem feito pra�camente
um plantão pedagógico. Todos/as os/as docentes da referida disciplina concordam que é
importante, nesse formato que o número de matriculados seja reduzido, sem o que trabalho
ficaria inviável. A professora Caterina está ministrando a disciplina junto com a professora
Andressa e acha, como Mariana, que o compar�lhamento deixa a disciplina bem mais rica.
Caterina observou uma queda na par�cipação. Todos registram essa preocupação com
estudantes que nunca se manifestaram. Sueide, representante discente, diz que os colegas
têm reclamado muito sobre a instabilidade no SIGAA. A professora Layla sugere que se
considere, na reformulação do sistema, que muitos estudantes só tem o celular como
ferramenta. Tacilla pede para melhorar a capacitação docente, como, por exemplo nos
capacitar para o moodle. Levar a questão da formação docente. Professora Elizia pede para
incluir o quanto o ritmo de trabalho em casa tem sido bem mais extenuante, professora
Lucilene reforçou o quanto isso é mais complicado com as dinâmicas da casa, incluindo aí
para as alunas (sobretudo), a questão do espaço não adequado para dar ministrar aula/ ter
aulas. Leva a carta das mães assinada pelo colegiado. A professora Elizia e a professora Tacilla
como conselheiras do IHL ficaram de levar esse retorno do colegiado para avaliação na
reunião da Unidade. Antes de passar aos proóximos pontos de pauta, a coordenadora
informou que acabara de receber um email da professora Clarisse, representante do IHL na
Câmara de Gradução e no Consepe, o email tratava na minuta de resolução para a proposta
de calendário acadêmico. Como prazo para retorno era exíguo, pediu ao colegiado para
inserir esse ponto na pauta. O Colegiado aprovou, a pauta foi reorganizada, de modo que
passou-se imediamnete a discussão do ponto 3) Avaliação da Proposta de Calendário
acadêmico. Após ser feita a leitura da minuta, passou-se a discussão. O professor Alexandre
sugere especificar melhor a questão das férias docentes, pois não está claro se estas férias
cole�vas são rela�vas a 2019 ou 2020 (verificar a possibilidade de comprar parte das férias
docentes). Verificar a situação de colegas que estão vinculadas ao calendário da EAD que não
poderão, por exemplo, �rar férias em dezembro. Além disso, é preciso mencionar quais são
as plataformas digitais para o ensino remoto, indicando como a ins�tuição vai se reorganizar
para oferecermos um semestre digital e remoto regular, com a retomada do calendário.
Especificar as condições de trabalho docente e da própria oferta, quais serão as condições de
trancamento? O que vai acontecer com o/a estudante que não conseguir se
matricular/realizar o curso? Sugere-se também averiguar a possibilidade de cancelar 2020-1,
para que não tenhamos que repor, considerando que a suspensão foi por mo�vos de saúde
pública, uma situação que ultrapassou a vontade dos profissionais.  Sugerimos ainda que a
retomada seja feita em fevereiro. Concordamos, por fim, com a necessidade de pontuar o
que significa híbrido para dar respaldo aos ins�tutos e colegiados. Ficou decidido então que a
coordenadora sinte�zaria as dúvidas e sugestões do colegiado e encaminhararia para, o que
foi aprovado por unanimidade. Dado o horário, a coordenadora sugeriru que os demais
pontos ficassem para uma reunião extraordinária a ser convocada para a semana seguinte. A
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sugestão foi aprovada pelo colegiado, assim os pontos 4) reconfiguração do colegiado; 5)
sugestões para o GT de revisão do Estatuto, não foram discu�dos. Após deliberação sobre os
pontos de pauta, a reunião do Colegiado do Curso de Humanidades terminou às dezessete
horas e dez minutos (17h10min). Eu, Rafael Ferreira dos Santos, Auxiliar Administra�vo,
elaborei a presente ata que depois de lida e aprovada, será assinada pelos demais presentes
na seção de sua aprovação.

Documento assinado eletronicamente por ELIZIA CRISTINA FERREIRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 04/11/2020, às 09:32, 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 04/11/2020, às 10:45, 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 06/11/2020, às 10:03, 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 MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 12/11/2020, às 08:28, 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 JOYCE AMÂNCIO DE AQUINO ALVES,
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 12/11/2020, às 10:47, 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 MARIANA DA COSTA AGUIAR PETRONI,
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 13/11/2020, às 14:49, 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 DEOLINDO NUNES DE BARROS, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 29/11/2020, às 17:19, 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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