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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

Ata da 1ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais - Janeiro de
2022

 

No dia 28 de Janeiro de dois mil e vinte dois (28/01/2022), às nove horas e quarenta minutos (09h40min),
através de vídeo chamada com uso da plataforma do Google Meet, realizou-se a 1ª Sessão Ordinária do
Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais, Campus dos Malês. A reunião foi presidida pela
Coordenadora do Curso – Juliana Dourado Bueno, e secretariado pelo Auxiliar Administrativo, Rafael
Ferreira dos Santos, contando com a presença dos (as) seguintes docentes: Ana Claudia Gomes, Andressa
de Freitas Ribeiro, Basilele Malomalo, Carla Craice da Silva, Claudio André de Souza, Caterina
Alessandra Rea, Fanny Longa Romero, Ismael Tham, Layla Daniele Pedreira de Carvalho, Luciana
Schleder Almeida, Mamadú Cissé( R. discente), Márcio André de Oliveira, Maria Andrea dos Santos
Soares. Justificaram ausência a professora Zelinda dos Santos Barros por estar de licença médica e a
professora Cristiane justificou ausência.  A Coordenadora Juliana Bueno, após estabelecer a instalação do
Colegiado, deu prosseguimento a reunião que teve os seguintes pontos de pauta e informes: Informes;
Andressa falou acerca dos estágios, e  Juliana falou sobre a correção no PPC do curso, a curricularização da
extensão precisa ser de 10%  de carga horária e o prazo para implantação da curricularização é dezembro de
2022, Pauta 1: Aprovação das atas da 9ª reunião ordinária do curso de Licenciatura em Ciências
Sociais de 2021 e 4ª reunião extraordinária de 2021 do curso de Licenciatura em Ciências Sociais, as
atas foram aprovadas por unanimidade com abstenção de Layla na ata da 4ª reunião, Pauta 2: Propostas de
curso de graduação e pós-graduação para o PDI- Unilab (2022-2026) A Professora Juliana apresentou a
recomendação do diretor do IHL para sintetizar as propostas, cada pessoa que apresentou uma proposta,
defendeu a sua proposta. As propostas foram: 1. Bacharelado EAD e/ou tele presencial de Ciência Política:
dialoga com a consolidação do campus no cenário Nacional e Internacional. 2. Pós-Graduação Lato Sensu
em Assessoria, Gestão e Liderança Política: nos aproxima da formação política de lideranças públicas seja as
que estão ligadas às instituições estatais e da sociedade civil (movimentos sociais, sindicatos, etc.) 3.
Graduação em Direito - Consolida o campus e dialoga com uma demanda do Recôncavo e da Região
Metropolitana de Salvador, a UFRB não tem o Curso de Direito. 4. Graduação em Direito com a temática
Racial, Gênero e Internacional. 5. Bacharelado em Ciências Sociais, com especialização em Sociologia,
Antropologia e Ciência Política 6. Especialização em Ciências Sociais, com linhas de pesquisa do atual PPC
de Licenciatura em Ciências Sociais. 7. Mestrado Profissional no Ensino de Ciências Sociais (com foco na
CPLP) 8. Bacharelado Interdisciplinar em Ciências da Terra e Ambientais 9. Especialização em Educação
Escolar de Povos e Comunidades Tradicionais, Encaminhamentos: cada proponente deve justificar as
propostas em um texto curto; juntar as propostas de implementar o curso de Direito feitas pelos
professores Claúdio e Basilele, encaminhar para o email da coordenação do curso de Licenciatura em
Ciências Sociais. Pauta 3: Semestre letivo 2021.2 A normativa de volta as aulas para Abril, diz que as
aulas devem ser presenciais, Encaminhamentos: Votar a posição do colegiado sobre a utilização dos prédios
do CEJAL e Instituto. Sim, votar 1: Não, votar 2: Abstenção 3: por unanimidade foi decidido não retomar as
aulas nos prédios do Cejal e do Instituto, foi sugerido vistoria do sindicato em relação aos prédio para ter
mais argumentos sobre a precariedade dos prédios do CEJAL e Instituto 3.1 Regime especial e excepcional:
2021.1 – abril Encaminhamentos e propostas: Manutenção de um semestre hibrido; rodízio no uso de salas;
Adequar as aulas na modalidade assíncronas porque não terá mais o chip, PROGRAD deveria fornecer
orientações objetivas para que os/as docentes saibam como lidar com os problemas, diversidade de situações
que poderiam vir a ocorrer na execução dos dois regimes especial e excepcional. Flexibilizar o planejamento:
ter plano A e plano B, retorno gradual. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e
cinco minutos, da qual, para constar, eu, Rafael Ferreira dos Santos, Auxiliar Administrativo, lavrei e



28/05/2022 13:35 SEI/UNILAB - 0466382 - Ata de Reunião

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=529303&infra_sist… 2/2

subscrevi a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente pelos demais
presentes.

 

                                                                    São Francisco do Conde, 28 de Janeiro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ANDREA DOS SANTOS SOARES, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 25/05/2022, às 14:40, 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 0466382 e
o código CRC 088B66D6.
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