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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais.

 

No dia 23 de Fevereiro de dois mil e vinte dois (23/02/2022), às duas horas e vinte minutos (14h20min),
através de vídeo chamada com uso da plataforma do Google Meet, realizou-se a 3ª Sessão Extraordinária do
Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais, Campus dos Malês. A reunião foi presidida pela
Coordenadora do Curso – Prof.ª. Drª Juliana Dourado Bueno, e secretariada pelo Auxiliar Administrativo,
Rafael Ferreira dos Santos, contando com a presença dos (as) seguintes docentes: Ana Claudia Gomes de
Souza, Andressa de Freitas Ribeiro, Caterina Alessandra Rea, Clarisse Goulart Paradis, Cláudio
André de Souza, Cristiane Santos Souza, Fanny Longa Romero, Layla Daniele Pedreira de Carvalho,
Luciana Schleder Almeida, Márcio André de Oliveira Santos, Maria Andrea dos Santos Soares,
Zelinda dos Santos Barros; Mamadú Cissé (Representante Discente). O professor Ismael Tcham justificou
ausência. A Coordenadora Juliana Bueno , após estabelecer a instalação do Colegiado, deu prosseguimento a
reunião que teve os seguintes Informes e Pontos de Pauta: Informes; Quadro de Horários, O quadro ainda
não está pronto, foi feito a atribuição de dias e turnos para a maioria dos professores, cinco docentes irão
fazer o uso da resolução 90, esses não irão retornar ao presencial. Existem  dez salas nos campus dos Malês,
e a direção do IHL fez uma proposta de rodízio de uso de espaços físicos. Situação de Histórico e
Formandos, Com alteração do PPC, alguns estudantes estavam com problemas em seus históricos, isso já
foi passado em reuniões com os discentes, a coordenação enviou todos os nomes de quem vai formar esse
semestre a SRCA que já atualizou e corrigiu algumas inconformidades existentes, alguns discentes pediram
que as disciplinas cursadas em BHU como optativa fosse contabilizada como eletiva para Ciências Sociais,
isso ainda não consta no histórico de alguns, os alunos que fizeram ENADE estão regularizados e já consta
no histórico, outros não fizeram a prova e não justificaram ausência, de acordo com a PROGRAD, não
poderão colar grau os que tiverem pendência do ENADE. Reunião Conselho Gestor dos Malês, houve
eleição para composição desse conselho, docentes têm duas cadeiras com titular e suplente e coordenação
três cadeiras, foi feita uma reunião no dia 21 de fevereiro de 2022, a diretora do Campus, apresentou uma
planilha de gastos do ano passado, e do que tem para ser feito esse ano, será levado para votação em uma
reunião no dia 25 de fevereiro de 2022, como será gasto o recurso no valor de 2.000.000 e se esse recurso
será destinado a reforma do RU, ou para criação de seis salas de estrutura pré-moldada, que poderá ser feita
entre a quadra e a parte do estacionamento. GT BHU-Terminalidades, foi feita oito reuniões ordinárias e
uma extraordinária, durante o decorrer dessas reuniões, houve participações de convidados de outras
instituições federais como UFABC e UFSB para auxiliar compartilhando experiências que se assemelham ao
que se propõe o GT, conforme fala do professor Márcio, houve a necessidade de solicitar a ampliação do
prazo para conclusão dos trabalhos, as propostas e ideias levantadas até o momento serão compartilhados por
e-mail aos membros deste colegiado e está aberto, para outras sugestões por parte do mesmo, que será levado
para discussão nas próximas reuniões que vier a acontecer no GT. Pauta 1: Pulsar 2021.1, A comissão será
composta pelas professoras Layla, Clarisse e Cristiane, após não haver manifestação de nenhum docente, a
professora Maria Andrea continuará desempenhando a função de tutora Sênior desse projeto. Pauta 2: PBM
2021.2, As disciplinas que serão contempladas com vagas para monitores bolsistas são: Ciência Politica 1,
atribuída à professora Layla, Estado, Participação Política e Movimentos Sociais para o professor Márcio
André. Os docentes que irão compor a comissão para escolha dos discentes serão: Luciana, Fanny e Zelinda,
essas decidiram que a seleção discente será por meio de IDE e Carta de Intenção. Pauta 3: Reconhecimento
do curso no MEC, São feitos etapas, na primeira que começou dia 21 de fevereiro de 2022, é realizado
preenchimento de formulário no sistema E-MEC, o formulário tem três dimensões: didático pedagógica,
corpo docente e de infraestrutura, por meio da reunião do NDE foi feita a divisão dos trabalhos ligados a esse
ponto, outro aspecto para preenchimento é o tópico, atributo docente, é uma planilha onde são coletadas
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informações como: quantidade de artigos científicos, livros, produção didático pedagógica na área de
Ciências Sociais e fora dela também, outra parte é a sistematização de alguns documentos como: cópia de
certificados, currículo Lattes, portarias de nomeação, outro ponto são os planos de ensino das disciplinas que
é solicitado na segunda etapa da avaliação, Juliana falou que tem questões que cabem a coordenação, mas
que tem outras que cabe ao colegiado como um todo, ainda não se tem uma data definida para a visita e
análise ou se será presencial ou on-line, o professor Claudio André que já atuou como avaliador do MEC em
outras instituições, compartilhou com o colegiado a importância de se deixar toda parte documental pronta,
deu algumas explicações de forma resumida do que ocorre desde a primeira etapa até a última e por fim
relatou algumas experiências que ele passou em algumas faculdades particulares na função de avaliador.
Nada mais havendo a tratar,  a reunião foi encerrada às dezessete horas e cinco 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.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA DOURADO BUENO, COORDENADORA DE
CURSO, em 23/05/2022, às 10:52, 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 FANNY LONGA ROMERO, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 23/05/2022, às 12:53, 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 13:03, 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 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 CATERINA ALESSANDRA REA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 23/05/2022, às 13:09, 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 LUCIANA SCHLEDER ALMEIDA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 23/05/2022, às 14:36, 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 16:17, 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 CRISTIANE SANTOS SOUZA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 23/05/2022, às 17:54, 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
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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 10:07, 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 ANDRESSA DE FREITAS RIBEIRO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 25/05/2022, às 10:18, 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 0466467 e
o código CRC E2F8D7BB.
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