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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE LICENCIATURA
EM CIÊNCIAS SOCIAIS / 2020
Aos 30 dias do mês de junho do ano de 2020, às 14:30 horas, por videoconferência, realizou-se a 14ª reunião do
Núcleo Docente Estruturante do Curso (NDE) de Ciências Sociais da Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira, sob a Presidência do professor Rafael Palermo Buti e com o comparecimento dos
seguintes professores: Cláudio André, Caterina Rea, Ercílio Langa, Jucelia Bispo, Layla Carvalho e Luciana
Almeida. Os professores Ana Cláudia Souza, Ismael Tcham e Mariana Petroni justificaram ausência. O
Presidente iniciou os trabalhos dispensando a leitura da Ata da 13ª reunião, cuja cópia foi distribuída
previamente para análise dos membros. Em discussão e votação, a Ata foi aprovada sem restrições. Durante a
Reunião, foram tomadas as seguinte decisões sobre o item da pauta Deliberação sobre as sugestões do
Colegiado no Documento de Reformulação das Ementas e Bibliografias dos Componentes:
1. Aprovar a readequação da ementa do componente “Sociologia: desafios e perspectivas da Intervenção
Social” e a manutenção da bibliografia Um Toque de Clássicos, em razão da sua disponibilidade no acervo
das bibliotecas da Universidade;
2. Aprovar, no componente “Sociologia I” a substituição da obra O Suicídio pela obra The Souls of black
folks (Du Bois) ou outra obra do autor, assim como a substituição da obra de Raimond Aron pela obra de
Max Weber, a Ética Protestante e o espírito do capitalismo;
3. Aprovar, no componente “Sociologia II”, a manutenção da referência A Distinção (Pierre Bourdieu);
4. aprovar, a substituição da obra Teoria crítica e sociedade contemporânea (Sinésio Ferraz) no componente
“Sociologia II” pela obra A Constituição da sociedade de Anthony Giddens;
5. Aprovar, a manutenção da obra de Erving Goffman no componente “Sociologia II”;
6. Aprovar a substituição a obra de Walter Benjamin por outra do mesmo autor Magia e Técnica, arte e
política, no componente “Sociologia II”.
7. Aprovar a substituição uma das obra de Erving Goffman por Michael Foucault no componente
“Sociologia II”;
8. Aprovar as ementas de “Antropologia I” e “Antropologia II”;
9. Aprovar, no componente “Metodologia de Ensino das Ciências Sociais” a incorporação do BNCC como
bibliografia básica, mas com decisão posterior quanto à supressão de uma das bibliografias;
10. Aprovar a substituição da obra Como fazer relatórios de estágio supervisionado: formação de professores
nas licenciaturas por Selma Garrido Pimenta no componente “Estágio Supervisionado II”;
11. Aprovar a substituição da obra Relações étnico-raciais, de gênero e sexualidade: perspectivas
contemporâneas pela obra de Jaqueline de Jesus Transfeminismo: teoria e prática no componente
“Laboratórios de Ciências Sociais e Interseccionalidade”;
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12. Aprovar, a inclusão no ementário do componente “Laboratório de Planejamento e Intervenção Social” o
debate sobre “gênero, raça e sexualidade nas estatísticas públicas”;
13. Aprovar, a proposta original no componente “Gênero, Raça, Etnicidade e Sexualidades nas Ciências
Sociais”;
14. Aprovar o adendo do termo “Estado pós-colonial e reconhecimento dos subalternizados” na ementa do
componente “Políticas das minorias no contexto Pós-colonial”;
15. Aprova, a inclusão do componente “Transcontemporaneidades, Teoria Queer e crítica pós-colonial”, bem
como a manutenção da bibliografia indicada de Berenice Bento no componente e a sua ementa e
bibliografias propostas, mas com a inclusão de João Neri e Yonki.
16. Aprovar a ementa, bibliografias e o componente de Correntes feministas e diversidade sexual em
contextos africanos e o de Teorias Feministas e Epistemologia da dominação (60 h/a )
17. Aprovar o componente “Movimentos Negros e Ação Coletiva Comparados” e as mudanças sugeridas;
18. Aprovar a substituição da obra de Steven Levitsky pela obra de Débora Rezende Almeida no componente
“Eleições, Representação e Sistema Político”;
19. Aprovar a manutenção como está do componente “Governo, Burocracia e Políticas Públicas”;
20. Aprovar a inclusão da bibliografia de “A África fantasma” no componente Diversidade e Etnicidade em
África;
21. Aprovar a inclusão da obra África e direitos humanos em substituição da obra de Thorton no componente
"África: Sociedades, cultura e desafios da modernidade".
22. Aprovar, a substituição da obra de Ana Tsing por Território, territórios: ensaios sobre ordenamento
territorial, de Milton Santos no componente “Território, Identidade e Meio Ambiente”;
23. Aprovar, a ementa original do componente “Estudos do Campesinato” e substituir a obra de Renato
Queiroz pela obra de Sérgio Leite;
24. Aprovar as alterações sugeridas nos componentes de “Pensamento Social Brasileiro”, “Pensamento
Político brasileiro” e “Sociologia das Relações Raciais;
25. Aprovar a nova redação da ementa do componente “Ciências Sociais e Saúde”;
26. Aprovar a ementa e as bibliografias do componente “Ciências Sociais e Religião”.
27. Aprovar a não-inclusão do componente optativo “Educação e Sexualidade”. O encaminhamento da
votação é readequar a proposta deste componente ao componente obrigatório “Laboratório de Ciências
Sociais e Interseccionalidades”;
Nada mais havendo a tratar, o Presidente do NDE deu por encerrada a reunião às 18:00 horas, da qual, para
constar, eu, Cláudio André de Souza, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada
eletronicamente.
Documento assinado eletronicamente por RAFAEL PALERMO BUTI, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 16/01/2021, às 11:56, 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
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MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 16/01/2021, às 19:41, 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 10:31, 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
SUPERIOR, em 17/01/2021, às 13:00, 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 09:08, 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 13:50, 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 ANA CLAUDIA GOMES DE SOUZA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 05/02/2021, às 16:52, 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 19:08, 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 0227899 e o
código CRC 9043E1B0.
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