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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE LICENCIATURA
EM CIÊNCIAS SOCIAIS / 2020
Às 14 horas e trinta minutos do dia 5 de junho de dois mil e vinte, por videoconferência, teve início a 10ª
reunião do Núcleo Docente Estruturante do Curso (NDE) de Ciências Sociais. Es veram presentes nesta
reunião Rafael Bu , na qualidade de residente do NDE, Luciana Almeida, Layla Carvalho, Ana Cláudia de
Souza, Ercílio Langa e Caterina Rea. A reunião teve como pauta: 1) Deliberação sobre os Componentes das
Linhas Temá cas; 2) Distribuição de tarefas para a ﬁnalização do PPC. 2) Deliberação sobre os
Componentes das Linhas Temá cas. As disciplinas da linha temá ca “Gênero, Raça e Sexualidades nas
Ciências Sociais” tendo já sido aprovadas em uma reunião anterior, o professor Rafael informou que fará a
adaptação do texto inicial da linha temá ca para introduzir as referências às Legislações e à BNCC. Iniciou-se,
então, a deliberação da linha temá ca “Estado, Democracia e Movimentos Sociais”. Após leitura do texto
inicial, das ementas e das bibliograﬁas, as disciplinas da linha temá ca foram aprovadas. O professor Rafael
fará, também neste caso, a adaptação do texto inicial com às exigências das legislações e da BNCC. Foram
discu das e aprovadas as disciplinas da área de Educação com a inclusão do componente opta vo
“Tecnologias digitais aplicadas à Educação”. O coordenador consultará a professora Zelinda sobre a
necessidade da manutenção do componente opta vo “Sociologia digital”. Passou-se assim para as disciplinas
da linha temá ca “Território e Poder”. O professor Rafael sugeriu se, no tulo da linha, não deveria aparecer
também “Iden dade” e “Meio-ambiente”. Decidiu-se assim trocar o tulo da linha teórica por “Território,
Iden dade e Meio-ambiente”. Para a disciplina opta va sobre sociedades ameríndias, que compõe esta linha
temá ca, sugeriu-se subs tuir pelo tulo “Povos Indígenas no Brasil”, por ser a ementa focada nos povos
indígenas brasileiros. Será feita consulta à professora Mariana Petroni sobre esta mudança. Após tais
discussões, a linha temá ca foi aprovada e passou-se à discussão sobre a linha temá ca “Pensamento Social
Brasileiro”. A professora Layla Carvalho, que organizou esta linha temá ca, explicou que a escolha da
bibliograﬁa das disciplinas levou em conta os debates tradicionais deste campo e a presença das obras na
nossa biblioteca do campus. A disciplina opta va “Sociologia do Negro brasileiro” foi objeto de debate em
relação ao tulo e foi avaliada a possibilidade de trocar por “Sociologia das Relações Raciais” ou “Sociologia
Afro-brasileira”. A professora Caterina Rea sugeriu inclusão de uma disciplina sobre o pensamento decolonial
la no-americano. Depois destas discussões, as disciplinas desta linha temá ca foram aprovadas. Quanto à
linha temá ca de “Estudos Africanos”, decidiu-se que será feita nova apresentação na próxima reunião de
NDE, e que Rafael fará uma reunião com Ercílio e Ismael para ﬁnalizar a proposta. Após estas discussões
sobre as diferentes linhas temá cas e suas componentes, o professor Rafael nos convidou a reﬂe rmos
sobre as modalidades de apresentação do novo ﬂuxograma o do trabalho do NDE na próxima reunião de
Colegiado de Ciências Sociais, ﬁxada para o dia 08/06/2020. Decidiu-se que no dia 08/06/2020
apresentaríamos para o Colegiado o novo ﬂuxograma a par r das sugestões do colegiado, em par cular, as
reformulações dos Laboratórios e a realocação dos componentes Estado e Movimentos Sociais e
Pensamento Social Brasileiro para o quinto e sexto semestres, além da criação do componente “Ciências
Sociais em África”. 3) Distribuição de tarefas para a ﬁnalização do PPC. Quanto à divisão das tarefas para a
revisão do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), ﬁcou desta forma: Rafael: Montagem, ampliação dos textos
das linhas teóricas com as bases legais; Ana Cláudia e Jucelia: Redação do texto sobre a prá ca como
componente curricular: Jucelia, Ana Cláudia e Rafael: Redação do texto sobre a base legal; Layla: Redação do
texto sobre Trabalho de Conclusão de Curso; Luciana: Check list com os itens necessários do PPC; Ercílio:
organização do relatório de bibliograﬁa; Luciana e Caterina: Redação do texto sobre extensão; Mariana e
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Cláudio André: Revisão do texto ﬁnal. Nada havendo mais a tratar, a reunião foi encerrada às 18:30 e eu,
Caterina Rea, lavro a presente Ata, que será por todos/as assinada eletronicamente.
Documento assinado eletronicamente por RAFAEL PALERMO BUTI, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 16/01/2021, às 11:28, 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 ERCILIO NEVES BRANDÃO LANGA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 16/01/2021, às 19:39, 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 17/01/2021, às 10:28, 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 LUCIANA SCHLEDER ALMEIDA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 18/01/2021, às 09:06, 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 16:58, 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 19:28, 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 0227895 e o
código CRC F8E539C3.
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