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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

                                                        Ata da 1ª Reunião Ordinária do Núcleo Docente Estruturante do Curso de
Licenciatura em Ciências Sociais / 2019

 

Aos vinte e seis de junho de dois mil e dezenove, às quatorze horas, no campus dos Malês da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), em São Francisco do Conde, realizou-se a Iª
reunião do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Ciências Sociais, de dois mil e dezenove. Estiveram
presentes os docentes Ana Cláudia Souza, Caterina Rea, Ercílio Langa, Luciana Schleder Almeida e Rafael Buti.
Ana Cláudia Gomes de Souza ficou responsável pela elaboração da ata. Seguiu-se para o primeiro ponto da
pauta. I. Regimento interno do NDE, decidido pela formação de uma comissão para reformulação do
regimento interno com prazo até setembro de 2019. O objetivo é adequar para as normativas da UNILAB e
elaborar critérios de participação tomando como referência os eixos ou as áreas do curso. Podendo a composição
ser formada por seis (6) membros dos eixos mais dois (2) coordenadores (do curso e do estágio) ou por quatro
(4) membros das áreas mais dois (2) coordenadores (do curso e do estágio). O segundo ponto da pauta II.
Reformulação do PPC do BI. Na reunião foi discutida como a reformulação do PPC do BI impacta a matriz de
aferta dos componentes do curso de CISO. Após avaliação, foi decidido antecipar dois componentes optativos
dos eixos, a saber, gênero raça e sexualidade e pensamento social brasileiro para o sexto semestre do BI. O
terceiro ponto de pauta. III. Reformulação do PPC de CISO. Nesse ponto foi tratada a reformulação do PPC a
partir da reformulação dos eixos e áreas. Na reunião foram definidas e distribuídas tarefas para a execução da
referida reformulação. Os membros do NDE ficaram responsáveis pela revisão dos textos dos eixos, juntamente
com o componente obrigatório com sua ementa e cinco componentes optativos com suas respectivas ementas e
bibliografias básicas e complementares. A revisão por área ficou sob responsabilidade: Luciana – antropologia;
Cláudio - ciência política; Ercílio - Sociologia; Ana Cláudia – Educação; Rafael – Epistemologia. Distribuição
para revisão dos eixos: Layla - pensamento social brasileiro; Cláudio - estado e movimentos sociais; Caterina -
gênero, raça e sexualidade; Rafael e Luciana - território e identidade; Ercílio e Ismael - África e diáspora; Ana
Cláudia e Jucélia - ciências sociais e educação. Na reunião foram definidos prazos. 17 de julho para a entrega da
reformulação das ementas dos componentes por área e próxima reunião do NDE. 24 de julho entrega do texto
das ementas dos eixos com o componente obrigatório e as cinco ementas dos componentes optativos (redação
dos eixos / 1 disciplina obrigatória / 4 optativas / 1 tópicos especiais). 31 de julho finalização da revisão da
matriz e PPC de CISO (redação das ementas dos eixos e fluxograma). 01 de agosto envio para o colegiado. 08
de agosto reunião de colegiado para aprovação do novo PPC. Após deliberação sobre os pontos de pauta e
informes, a reunião do NDE do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais foi finalizada. Nada mais havendo a
declarar, a reunião foi encerrada cerca das 17 horas e trinta minutos e eu, Ana Cláudia Gomes de Souza, lavrei a
presente Ata.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL PALERMO BUTI, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 07/01/2021, às 22:16, 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 ERCILIO NEVES BRANDÃO LANGA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 16/01/2021, às 19:35, 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 JUCELIA BISPO DOS SANTOS, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
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SUPERIOR, em 17/01/2021, às 13:10, 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 18/01/2021, às 09:01, 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 CLAUDIA GOMES DE SOUZA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 05/02/2021, 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 CATERINA ALESSANDRA REA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 07/02/2021, às 19:10, 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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