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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

Ata da 8ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais.

 

No dia 08 de Setembro de dois mil e vinte um (08/09/2021), às duas horas e quinze minutos (14h15min),
através de vídeo chamada com uso da plataforma do Google Meet, realizou-se a 8ª Sessão Ordinária 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 pela Auxiliar Administrativo,
Patricia Guedes Santos, contando com a presença dos (as) seguintes docentes: Prof.ª Drª Ana Claudia
Gomes de Souza;  Prof.ª Drª Carla Craice da Silva, Prof.ª. Drª. Clarisse Goulart Paradis;  Prof.ª Drª
Fanny Longa Romero;  Prof.ª Drª. Jucélia Bispo dos Santos; Prof. Dr. Marcio André de Oliveira Santos;
Prof. Dr. Rafael Palermo Buti;  Prof.ª Drª. Zelinda dos Santos Barros; Israel Mawete Nsola Manuel
(Representação Discente); Mamadú Cissé (Representação Discente) e Iuri Rosário (Representação
Discente)  ; A Coordenadora Juliana Bueno , após estabelecer a instalação do Colegiado, deu prosseguimento
a reunião que tinha como pauta os seguintes temas: Informes; Instrução Normativa RP e PIBID;  ENADE
2021; Matrícula em TCC III; Reunião Ampliada para início de Novembro sobre a questão das baixas
entradas nas terminalidades.  1 Ponto de Pauta - Aprovação da ata da 7ª reunião ordinária de 2021. 2 Ponto
de Pauta – Aula inaugural e Roda Viva Ciências Sociais.  3 Ponto de Pauta – Bolsa Monitoria 2021.1. 4
Ponto de Pauta - Pulsar – Comissão. 5 Ponto de Pauta – Ações afirmativas – divulgação aproveitamento.
Após aberta a sessão pela presidente (a professora Juliana Bueno), passou-se a exposição dos Informes:
Instrução Normativa RP e PIBID: A PROGRAD divulgou e aprovou uma normativa que diz respeito ao
aproveitamento, essa normativa já havia sido debatida e aprovada no colegiado e NDE, e agora houve a
aprovação. A coordenadora solicitou que os representantes discentes, reforcem aos estudantes que para o
aproveitamento ser realizado através da residência pedagógica e PIBID, o aluno obrigatoriamente terá que
fazer a matrícula nas disciplinas de estagio no período estabelecido no calendário. ENADE 2021: Houve
uma reunião com a PROGRAD E SEPAC, onde foi informado que os estudantes que já defenderam o TCC,
mas estão impossibilitados de fazer a colação de grau devido a pendencia no Enade, os alunos serão
matriculados em uma disciplina de 15h criada para os alunos não perderem o vínculo e nem o auxílio.
Matricula em TCC III: No semestre de 2021.1 as matrículas de TCC III, serão feitas antes do período
letivo. O orientador ou orientadora deverão enviar o formulário via e-mail para a coordenação, para efetuar a
matricula no período entre 20 a 22 de Setembro de 2021. Reunião Ampliada para inicio de Novembro
sobre a questão das baixas entradas nas terminalidades: A Reunião do conselho do IHL – Malês teve
como ponto de pauta o PIT/RIT, porém a coordenação não tem nenhuma informação nova. O que tem de
novo é em relação às baixas entradas nas terminalidades. Houve 25 entradas nas terminalidades, e 10 delas
foi para Ciências Sociais sendo que haverá outros editais. O conselho após votação decidiu que no início de
Novembro haverá uma reunião mais ampliada para debater questões em relação às novas entradas nos cursos
da terminalidade. 1 – Aprovação da ata da 7ª reunião ordinária de 2021: Após os informes os professores
seguiram para aprovação da ata. A ata da 7ª reunião ordinária do colegiado do curso de Licenciatura em
Ciências Sociais foi aprovada por unanimidade. 2 – Aula inaugural e Roda Viva Ciências Sociais: O
período letivo 2021.1 iniciará em 11 de Outubro de 2021, a coordenação abre para discussão no colegiado
para definirem uma data e sugestões de nomes para a aula inaugural. Ela traz uma proposta para a roda viva,
para que venha ser posto em votação, o nome sugerido é do docente Marcio André, que retornou
recentemente de seu afastamento para pós-doutorado, o docente aceitou o convite e o colegiado aprovou o
convite também. Dando continuidade à aula inaugural, os nomes sugeridos após discussão foi Karina
Menezes e Graça Druck. A coordenadora pede ao colegiado indicação de um terceiro nome. 3 - Bolsa
Monitoria 2021.1: Para 2021.1 haverá possibilidade de até duas vagas para bolsa monitoria remunerada, o
colegiado poderá decidir se terá alguma monitoria não remunerada. A Coordenadora abre ao colegiado para
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decidirem quais disciplinas serão contempladas, e após definir os participantes da comissão para trabalhar
nas etapas do processo de seleção. Após discussão foi levado em votação, e as disciplinas contempladas com
bolsa monitoria foram África e Diáspora, Metodologia do ensino de Ciências Sociais e Laboratório de
Planejamento e Análise de Dados terá monitoria não remunerada. A comissão para realização do processo
seletivo será composta pelos docentes Marcio André, Rafael Buti e Jucelia Bispo. A avaliação será feita
através do IDE, Entrevista e Carta de intenção. 4 – Pulsar – Comissão: O pulsar também receberá duas
bolsas remuneradas, mas ainda não tem previsão de início das atividades devido ao edital não ter sido
lançado ainda. As docentes Fanny Longa, Ana Claudia e Zelinda Barros se disponibilizaram para compor a
comissão de avaliação. 5 - Ações afirmativas - divulgação: Saiu no boletim que foi aprovado o edital de
políticas afirmativas, a coordenação de Ciências Sociais informa que juntamente com a coordenação do BIH
pensaram estratégias para aumentar o número de ingresso nos cursos. Nada mais havendo a tratar, a reunião
foi encerrada às dezessete horas, da qual, para constar, eu, Patricia Guedes 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 18/11/2021, às 17:44, 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 18/11/2021, às 18:49, 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 18/11/2021, às 20:10, 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 19/11/2021, às 16:57, 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 CLARISSE GOULART PARADIS, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 22/11/2021, às 10:01, 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 22/11/2021, às 16:50, 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 09/12/2021, às 16:52, 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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