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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 4° REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS – 2021

 

Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de 2021, às nove horas e quarenta minutos, por videoconferência,
realizou-se a Quarta Reunião Ordinária do Colegiado de Curso de Licenciatura em Ciências Sociais da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Campus dos Malês, com o
comparecimento das/os docentes Juliana Dourado Bueno, Coordenadora do Curso, Ana Cláudia Gomes,
Vice-coordenadora do curso, Andressa de Freitas Ribeiro, Carla Craice da Silva, Clarisse Goulart
Paradis, Jucélia Bispo dos Santos,  Layla Daniele Pedreira de Carvalho, Zelinda dos Santos Barros e
Mateus Lago, representante discente. Justificaram ausência: Cláudio André de Souza, Ercílio Langa, Fanny
Longa Romero e Rafael Palermo Buti. A Reunião tinha como pontos de pauta: 1. aprovação das atas da 3ª
reunião ordinária de 2021 e 2ª reunião extraordinária de 202; 2. Programa Bolsa Monitoria 2020.2; 3.
Aprovação de equivalência; 4. Estágio supervisionado; 5. Aula inaugural 2020.2. A Coordenadora do Curso
iniciou os trabalhos apresentando os seguintes informes: 1.1 Título de notório saber – a profa. Vice-
coordenadora Ana Cláudia Gomes informou que as indicações feitas pelo colegiado de ciências sociais ao
título de notório saber foram aceitas. No próximo semestre, os nomes das pessoas selecionadas ao título
serão discutidas em reunião do Conselho do IHL. 1.2 Quadro de ofertas 2020.2 – Houve uma alteração no
quadro de ofertas aprovado. O componente curricular “ciências sociais e sociedades africanas”,  apesar de
constar no novo PPC de ciências sociais, deveria, para poder ser ofertada, também constar no PPC do
bacharelado em humanidades. A proposta de solução provisória para o período de 2020.2 é aprovar a
equivalência com o componente “Sociologia africana – agendas de pesquisa e perspectivas”, que será
ministrada pelo professor Ismael Tcham. Tal decisão foi objetivo de ponto de pauta na reunião. 1.3
Concurso professor substituto – o concurso para professor substituto da professora Luciana de Almeida,
em licença maternidade, contou com 33 inscritos/as, tendo sido aprovados/as 6 candidatos/as e o primeiro
será convocado. A profa. coordenadora Juliana Dourado Bueno agradece publicamente os professores que
estiveram na banca. 1.4 PPC – Ementas e planos de ensino 2020.2 - A profa. coordenadora Juliana
Dourado Bueno lembra que houve alterações das ementas e referências bibliográficas dos componentes
curriculares (do PPC Volume  V para o PPC Volume VI) e que elas devem constar nos planos de ensino de
2020.2. Ela lembra também que é preciso incluir, nos planos de ensino, o processo de avaliação e formas de
registro de presença. 1.5 PCC (Prática como Componente Curricular) – O novo PPC incluiu a PCC em
vários componentes curriculares. Nesse sentido, há previsão de o colegiado discutir as PCCs na próxima
reunião, no sentido de debater as formas de implementa-la. 1.6 IHL –  Processos de progressão. A profa.
coordenadora Juliana Dourado Bueno repassou o pedido do diretor do IHL, prof. Pedro Leyva, que os/as
docentes se disponibilizem a colaborar no trabalho das comissões para análise de progressões. Após o
momentos dos informes, a Coordenadora do Curso iniciou a discussão dos pontos de pauta. Na Reunião
foram abordados os seguintes pontos de pauta e tomadas as seguintes decisões: 1. Aprovação das atas da 3ª
reunião ordinária de 2021 e 2ª reunião extraordinária de 2021 - as atas foram aprovadas por
unanimidade. 2. Programa Bolsa Monitoria 2020.2 – Depois do debate, foi aprovada a bolsa de monitoria
para a disciplina “Metodologia do Ensino de Ciências Sociais”. No caso da segunda bolsa, o colegiado
decidiu verificar  se os componentes curriculares novos do PPC poderiam receber bolsistas. Caso for
possível, o componente a ser indicado para a segunda bolsa é “Laboratório de Planejamento e Análise de
dados”. Se não for possível, a segunda bolsa deverá ser destinada para o componente “Estado, participação e
Movimentos Sociais”. A comissão para avaliar as candidaturas foi composta pelas profas. Andressa de
Freitas Ribeiro, Carla Craice da Silva, Clarisse Goulart Paradis. Também foi decidido que o processo seletivo
dos/as bolsistas será baseado no IDE e na carta de interesse. 3. Aprovação de equivalência – foi aprovada a
equivalência do componente curricular “Ciências sociais e sociedades africanas”, com o componente
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“Sociologia africana – agendas de pesquisa e perspectivas” para o semestre 2020.2, para estudantes que estão
no percurso formativo de ciências sociais. 4. Estágio supervisionado – em conformidade com a Resolução
nº 62, de 10 de março 2021, o colegiado aprovou que as atividades dos componentes curriculares “Estágio
supervisionado 3 e 4” sejam oferecidos de modo não presencial no semestre 2020.2, em decorrência das
condições emergenciais impostas pela pandemia. 5. Aula inaugural 2020.2 – O colegiado aprovou que a
aula inaugural do semestre 2020.2 será em alguma data ainda a ser indicada, entre os dias 17 a 21 de maio de
2021 e que seja ministrada pelo prof. Patrício Langa – pesquisador sobre o ensino superior nos Palop. Caso o
convidado não possa participar em nenhuma data desse período, o colegiado levantou algumas outras
sugestões: a) Layla Daniele Pedreira de Carvalho informou que a profa. Flavia Rios se disponibilizou para
participar de um evento na UNILAB no segundo semestre. Layla ficou de indagar se em maio ela poderia
ministrar a aula, caso prof. Patrício Langa não consiga participar, ou já deixar agendada com ela a aula
inaugural do semestre 2021.1 2) Clarisse Goulart Paradis propôs o convite para a pesquisadora Karina
Menezes (UFBA), que pesquisa pedagogia da comunidade hacker.  3) Andressa sugeriu, também como
possível convidada, a profa. Miriam Rabelo (UFBA) – pesquisadora da área da antropologia da religião.  Ana
Claudia sugeriu que sejam organizados outros eventos para que possamos convidar as pessoas que temos
sugerido em reuniões do colegiado. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora do Curso deu por encerrada
a Reunião às onze horas e 30 minutos e eu Clarisse Goulart Paradis, lavrei a presente Ata.

 

 

São Francisco do Conde, 16 de Abril de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por CLARISSE GOULART PARADIS, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 09/06/2021, às 13:57, 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 JULIANA DOURADO BUENO, COORDENADORA DE
CURSO, em 09/06/2021, às 14:00, 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 LAYLA DANIELE PEDREIRA DE CARVALHO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 09/06/2021, às 14:00, 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 ANA CLAUDIA GOMES DE SOUZA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 09/06/2021, às 16:00, 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 ANDRESSA DE FREITAS RIBEIRO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 09/06/2021, às 16:32, 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 MATEUS PEREIRA LAGO, Usuário Externo, em
15/06/2021, às 15:48, 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 16/07/2021, às 17:27, 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 04/08/2021, às 21:46, 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 JUCELIA BISPO DOS SANTOS, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 27/08/2021, às 12:43, 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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