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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de
Licenciatura em Ciências Sociais
No dia 01 de Fevereiro de dois mil e vinte dois (01/02/2022), às nove horas e quarenta minutos (09h40min),
através de vídeo chamada com uso da plataforma do Google Meet, realizou-se a reunião do Colegiado do
Curso de Licenciatura em Ciências Sociais, Campus dos Malês para apreciação dos Planos Individuais de
Trabalho (PIT) relativos ao semestre letivo 2021.1. A reunião foi presidida pela Vice-Coordenadora do
Curso, Professora Ana Cláudia Gomes de Souza, e secretariada pelo Auxiliar Administrativo, Rafael
Ferreira dos Santos, contando com a presença dos (as) seguintes docentes: Andressa de Freitas Ribeiro,
Carla Craice da Silva, Cláudio André de Souza, Clarisse Goulart Paradis, Fanny Longa Romero,
Ismael Tham, Layla Daniele Pedreira de Carvalho, Márcio André de Oliveira, Maria Andrea dos
Santos Soares, Zelinda dos Santos Barros e pelo representante discente Israel Mawete. Justificou
ausência a professora Luciana Schleder Almeida para ir tomar a terceira dose da vacina contra a Covid-19.
Juliana Dourado estava em período de férias. Após a entrada dos representantes na sala, foi estabelecido o
Colegiado, com a Vice-Coordenadora dando inicio a reunião que teve o ponto único de pauta: Apreciação
dos PITs. A professora Ana Cláudia iniciou falando sobre o objetivo da reunião que era analisar os PITs, já
enviados no convite de convocação da reunião, e indicar os que precisariam de readequação, exibindo para
os presentes um quadro com a situação dos PITs de cada membro do colegiado. Feito isso, comentou cada
situação, sinalizando os casos que estavam em conformidade com a Resolução Complementar
CONSEPE/UNILAB n.2 (16.06.21) e os casos que necessitavam de algum ajuste. A professora Fanny
Romero perguntou se coorientação de trabalho final de graduação entrava na contagem das horas e Ana
Cláudia informou que não. Foi sinalizado que o formulário existente terá que ser aperfeiçoado ao longo do
tempo. Professora Andressa apontou que os PITs de vários colegas poderiam ser reformulados caso os
mesmos soubessem ajustar adequadamente as horas de trabalho ao formulário existente. Todos os PITs
apresentados foram aprovados na reunião do colegiado e os ajustes terão que ser feitos até o dia 4 de
fevereiro e enviados à coordenação, para serem analisados e aprovados ad referendum pela coordenação,
conforme a decisão do colegiado. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dez horas e quarenta
minutos, da qual, para constar, eu, Rafael Ferreira dos Santos, Auxiliar Administrativo, lavrei e subscrevi a
presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente pelos demais presentes.

 

  

 

                                                                    São Francisco do Conde, 01 de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por FANNY LONGA ROMERO, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 23/05/2022, às 12:52, 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 ISMAEL TCHAM, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR,
em 23/05/2022, às 13:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por MARIA ANDREA DOS SANTOS SOARES, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 23/05/2022, às 13:03, 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 ZELINDA DOS SANTOS BARROS, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 23/05/2022, às 13:07, 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 23/05/2022, às 14:08, 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 CARLA CRAICE DA SILVA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 23/05/2022, às 15:03, 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 MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA DOS SANTOS, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 23/05/2022, às 16:16, 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 CLARISSE GOULART PARADIS, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 24/05/2022, às 11:39, 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 CLAUDIO ANDRE DE SOUZA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 24/05/2022, às 20:24, 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 25/05/2022, às 10:06, 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 ANDRESSA DE FREITAS RIBEIRO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 25/05/2022, às 10:17, 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 0466417 e
o código CRC 36363724.
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