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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

Ata da 2ª Reunião Ordinária do Curso de Ciências Sociais – IHL  – Campus dos Malês – Março 2022

No dia onze de Março de 2022 (11/03/2022), às dez horas e dez minutos (10h10), remotamente, via
plataforma Google Meet, reuniu-se para a segunda reunião do colegiado do Curso de Ciências Sociais da
UNILAB/Campus dos Malês. Estiveram presentes as professoras: Ana Cláudia Gomes de Souza, Andressa
de Freitas Ribeiro, Juliana Dourado Bueno, Luciana Schleder Almeida, Israel Mawete e
Mamadú(R.Discente), professores(a) ausentes em razão de férias: Claudio André de Souza, Carla Craice da
Silva, Fanny Longa Romero, Layla Daniele Pedreira de Carvalho, Marcio André de Oliveira dos Santos,
Maria Andrea dos Santos Soares, Mariana Preta Oliveira de Lyra e Zelinda dos Santos Barros. Havendo
quórum a discussão, conduzida pela coordenadora Juliana teve os seguintes informes e pontos de pautas:
Informes 1- Reconhecimento do curso pelo MEC: Foi encerrado no dia 03 de março de 2022 o
preenchimento do formulário eletrônico para reconhecimento do curso no MEC. Profa. Maria Andrea fez
uma pasta para reunir material e registros fotográficos de eventos já promovidos no âmbito do curso.
Discentes também foram comunicados que, na ocasião da visita in loco do MEC terão reunião com os
avaliadores. 2- Colação de Grau: O colegiado decidiu fazer um card parabenizando formandos(as) do
período de 2021.1. Há aproximadamente 8 pessoas aptas a colar grau. Professoras Luciana e Andressa
assumiram a tarefa de elaborar um texto, encaminhar para a coordenação, que irá solicitar à Secom para
elaborar o card. 3- Aviso sobre o último dia para a entrega do RIT (11/03/2022). Juliana falou sobre a
importância do envio dessa documentação, conforme o prazo que foi dado pelas instâncias superiores 4-
Realização no período letivo 2021.2 da apresentação referente ao TCC III conforme previsto no PPC 80
horas, sendo que 20 são de Prática como Componente Curricular. Profa. Clarisse sugeriu que para matrícula
em TCC passe a ser anexado o histórico escolar para evitar que estudantes façam o TCC II e III sem ter feito
os anteriores. Pontos de Pauta: 1- Quadro de ofertas CISO 2021.2: apreciação do quadro e aprovação por
unanimidade. 2- Revezamento dos espaços: apreciação do quadro de rodízio e informes. A coordenadora
informou que o conselho do IHLM deliberou pelo não uso das salas de aula do “CEJAL” e “Instituto” no
período letivo de 2021.2. Portanto, as turmas presenciais noturnas irão dispor de 10 salas de aula. Nesse
sentido, a direção do IHL fez uma proposto de rodízio por cursos. O esquema de revezamento de espaços foi
aprovado pela reitoria. As coordenações de curso, após fazerem levantamento de demandas de salas
presenciais, verificaram que às sextas-feiras no período noturno, na escala destinada aos cursos de Pedagogia
e Ciências Sociais ficaria somente uma turma no campus: Metodologia do Ensino de Ciências Sociais,
ministrada pela professora Andressa Ribeiro. O colegiado deliberou que na próxima reunião do conselho do
IHL faria a proposta de que esta disciplina passasse para os dias de rodízio alocados para docentes de
História e Letras. 3- Aula Inaugural: o colegiado decidiu por fazer uma “jornada de acolhimento” com
atividades artísticas e doação de livros. Profa. Clarisse assumiu a tarefa de elaborar um formulário de
inscrição.  O colegiado também propôs o uso da quadra para a realização da jornada. Nada mais a se tratar
nossa reunião encerrou-se às doze horas e dez minutos (12h 10 minutos) eu, Rafael Ferreira Dos Santos,
assistente administrativo, lavrei a presente ata que será lida e assinada por todas presentes na sessão de sua
aprovação através do SEI.

 

                                                                                                     São Francisco do Conde, 11 de Março de
2022.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA DOURADO BUENO, COORDENADORA DE
CURSO, em 23/05/2022, às 10:24, 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
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Documento assinado eletronicamente por ANA CLAUDIA GOMES DE SOUZA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 23/05/2022, às 10:26, 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.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA SCHLEDER ALMEIDA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 23/05/2022, às 14:35, 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.

Documento assinado eletronicamente por ISRAEL MAWETE NGOLA MANUEL, Usuário Externo, em
25/05/2022, às 19:32, 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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