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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 / 2020
Às quatorze horas e trinta minutos do dia 23 de janeiro do ano dois mil e vinte, na sala das Coordenações do
Campus dos Malês, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab),
localizada no Município de São Francisco do Conde, Estado da Bahia, realizou-se a reunião do Núcleo Docente
Estruturante (NDE) do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais (CISO). Estavam presentes à reunião os
professores membros do NDE Rafael Buti, na qualidade de Presidente do Núcleo, Ana Cláudia, Caterina Rea,
Cláudio André dos Santos, Ismael Tcham, Layla Carvalho e Luciana Almeida. Justificou ausência a professora
Mariana Petroni. Após o início da reunião, passou-se à discussão dos pontos da pauta previamente informados
por mensagem eletrônica:1) aprovação das atas anteriores; 2) Modelo de Relatório de Adequação de
Bibliografia NDE; 3) Aprovação da reformulação das disciplinas obrigatórias da área de Sociologia; 4)
Apresentação e Aprovação dos textos e das disciplinas dos Eixos - Ciências Sociais e Educação (Ana e
Jucélia); Estudos Africanos (Ercílio e Ismael); Estado e Movimentos Sociais (Cláudio André). O professor
Rafael, Coordenador do Curso e Presidente do Núcleo cumprimentou a todas/os e deu início à reunião. No
tocante ao primeiro ponto da pauta, não houve aprovação das atas, que ainda não tinham sido socializadas e lidas
por todos os membros do Núcleo. No segundo ponto de pauta, Rafael informou a orientação da PROGRAD em
relação a avaliação dos cursos junto ao MEC. Consiste na obrigatoriedade dos NDEs elaborarem um relatório
das ementas propostas, com breve justificativa de cada uma das referências bibliográficas. O relatório será tema
de pauta após a aprovação das ementas no colegiado. No que tange ao terceiro ponto de pauta, não foi possível
realizar o debate dada as dificuldades de acesso ao campus em razão de forte chuva, o que dificultou a presença
das professoras responsáveis pelo eixo. Ficou sinalizada a necessidade de que se realizasse o mais breve possível
o debate em torno dessa área, contemplando a necessidade de que a ideia da licenciatura seja mais difundida e
almejada pelas/os estudantes do curso. Em relação ao quarto ponto de pauta, fez-se o debate sobre o Eixo
Estado, Democracia e Movimentos Sociais, proposto por Cláudio André. Houve a decisão de mudança da
proposta inicial com a retirada de duas das disciplinas propostas inicialmente para a manutenção de um padrão
de uma disciplina obrigatória e três componentes optativos por eixo, com a inclusão de um componente para
Tópicos Especiais. No caso deste eixo, a disciplina obrigatória seria Estado e Movimentos Sociais. As optativas
seriam: Movimentos sociais, desenvolvimento e globalização; Eleições, representação e sistema político;
Governo, burocracia e políticas públicas. Solicitou-se a revisão do texto de introdução, das ementas, que devem
apresentar-se como títulos pontuais e obras bibliográficas com justificativa de duas a três linhas. Seguiu-se o
debate sobre o Eixo de Estudos Africanos conduzido por Ismael Tcham com base do texto produzido por Ercilio
Langa. O grupo decidiu pela necessidade de revisão do eixo e retorno do texto para ser aprovado na próxima
reunião. Na sequência houve o debate sobre a área de concentração Sociologia com o texto proposto por Ercilio
Langa. Houve discordância quanto à proposta de remoção do termo “intervenção social” no título da disciplina
Sociologia: desafios e Perspectivas da Intervenção Social, uma vez que ela assim se apresenta no BHU.
Pontuou-se também a necessidade de revisão da ideia da intervenção social junto ao NDE de BHU. No que
tange à Sociologia I e Sociologia II, defendeu-se a necessidade de incluir alguns tópicos e referências
bibliográficas nas ementas. Houve acordo da necessidade de readequação desses itens para retorno na próxima
reunião. Não havendo mais a declarar, às dezessete horas e cinquenta minutos a reunião foi encerrada. Eu, Layla
Carvalho, lavrei a ata.
Documento assinado eletronicamente por RAFAEL PALERMO BUTI, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 16/01/2021, às 08:55, 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 LAYLA DANIELE PEDREIRA DE CARVALHO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 17/01/2021, às 10:22, 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 09:03, 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 CLAUDIO ANDRE DE SOUZA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 18/01/2021, às 11:47, 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 ANA CLAUDIA GOMES DE SOUZA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 05/02/2021, às 16:55, 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 19:15, 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 0227886 e o
código CRC 3D17E732.
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