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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

 

Ata da 2ª Reunião ordinária do Colegiado do Curso de Bacharelado em Humanidades – campus dos
Malês

 

 

No dia oito de fevereiro de dois mil e vinte e um (08/02/2021), às dez horas e quinze minutos (10h  15m),
através da plataforma Google Meet, realizou-se a segunda reunião ordinária do Colegiado do curso de
Bacharelado em Humanidades, Campus dos Malês. Fizeram-se presentes na reunião os/as docentes: Caterina
Alessandra Rea, Coordenadora do curso, Cleber Daniel Lambert Da Silva, Elizia Cristina Ferreira, Deolindo
Nunes, Luciana Schleder Almeida, Marcos Carvalho Lopes, Nuno Fernando de Pinho e Silva De Almeida
Falcão, Paulo Donizete Siepierski, Ramon Souza Capelle De Andrade, Sabrina Rodrigues Garcia Balsalobre,
Tacilla Da Costa e Sá Siqueira Santos e Zelinda Dos Santos Barros, justificaram ausência as professoras:
Lucilene Rezende Alcanfor e Lia Laranjeira, que se ausentaram pelo fato de estarem na reunião de Colegiado
do Curso de Pedagogia, no mesmo horário; Joice Amancio e Mariana Petroni tiveram problemas na conexão
com a internet e também não puderam participar da reunião. A Coordenadora do Curso de Humanidades,
havendo quórum, presidiu a reunião, que foi iniciada com a apresentação das seguintes pautas:

1-Aprovação da ata anterior (Primeira Reunião Ordinária no dia 08 de Janeiro) todos os professores
presentes informaram que leram a ata e a mesma foi aprovada por unanimidade, com exceção da professora
Sabrina que se absteve por que não havia participado dessa reunião.

2-Indicação do nome para docente tutor/a senior do programa Pulsar: professora Maria Andrea
informou não ter mais disponibilidade nesse semestre e é, portanto, preciso indicar um novo nome. Após as
professoras Sabrina e Elizia terem explicado o funcionamento do programa Pulsar e seus objetivos
acadêmicos e indicado a pró-atividade dos tutores junior em parceria com os tutores senior, o professor
Ramon Capelle se prontificou a ser o tutor senior do programa. 3-Indicação da comissão da organização
da semana universitária que acontecerá entre os dias 13 a 16 de maio: Marcio Valverde está à frente da
organização, substituindo Reinaldo, que no momento está afastado para doutorado. Elizia acha que seria
mais produtivo uma representação do IHL, ela explica que nos anos anteriores havia no máximo dois
representantes do IHL e diz também que tem que pensar em quem não está em tantas comissões e
representações do BHU. A professora Zelinda reitera a sugestão de Elizia, e diz que todos os professores
estão sobrecarregados e que para uma melhor organização das atividades e eventos seria preciso realizar esse
levantamento. Após ampla discussão, decidiu-se (com a abstenção do professor Marcos) levar a questão para
o IHLM, para que o Instituto fique responsável por consultar todo o corpo docente para escolher a comissão
de organização da SEMUNI. 4-Minuta CPPD que trata da resolução de progressão docente para leitura
e edição do texto, a professora Caterina inicia informando que Jocélia Bispo, representante da Comissão da
CPPD, enviou o documento que trata da resolução de progressão docente para leitura e edição de texto. O
professor Nuno, que também faz parte da CPPD como membro do colegiado de História, informou sobre as
novas pontuações do Barema e a fórmula de progressão, e disse que nosso atual modelo de progressão é
ilegal ao não incluir a avaliação discente, que é obrigatória; a professora Sabrina afirmou que a comissão da
CPPD tem buscado ouvir e dialogar com todos os colegiados, enquanto o professor Ramon discorreu sobre a
importância do comprometimento que todos os docentes devem ter ao analisar cada ponto em cada processo.
A professora Sabrina disse, ainda, que é importante melhorar o sistema de avaliações dos docentes, pois isso
tem impacto na avaliação da Universidade realizada pelo MEC e nos processos de progressão dos
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professores. 5-Saída da professora Caterina do NDE como representante de área, a professora Caterina
disse que precisa se disvincular do NDE do Curso de Bacharelado em Humanidades, enquanto representante
de área, permanecendo unicamente na condição de presidente do NDE e de coordenadora de Curso.
Acrescenta que isso é necessário com base da resolução 15/2011, que estabelece o tempo de permanência dos
docentes no NDE, de no máximo seis anos, tempo que ela já ultrapassou. Não houve nenhuma abstenção
acerca desse ponto, e ficou estabelecido o professor Cleber Daniel Lambert Da Silva como substituto da
Caterina nessa função. 6-Participação da professora Elizia como voluntária no PPGCULT/UFS, a
professora Elizia apresentou o programa da Pós-graduação da Universidade de Sergipe e seu Mestrado
Interdisciplinar, informando que há necessidade de que haja aprovação do Colegiado de BHU para a sua
participação no PGCULT/UFS. Tal ponto foi submetido à votação e aprovado por todo o corpo docente. A
reunião do Colegiado do Curso de Humanidades terminou às doze horas e trinta minutos (12h20min). Eu,
Rafael Ferreira dos Santos, Auxiliar Administrativo, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada será
assinada pelos demais presentes na sessão de sua aprovação.

 

 

São Francisco do Conde, 08 de fevereiro de 2021.

 

Alexandre Cohn da Silveira__________________________________________________

Bruno Amaral____________________________________________________________

Caterina Alessandra Rea___________________________________________________

Cleber Daniel Lambert Da Silva _______________________________________________

Elizia Cristina Ferreira_____________________________________________________

Deolindo Nunes_____________________________________________________________

Joyce Amancio______________________________________________________________

Lia Laranjeira________________________________________________________________

Luciana Schleder Almeida___________________________________________________

Lucilene Alcanfor________________________________________________________

Marcos Carvalho Lopes__________________________________________

Marina Petroni___________________________________________

Marlon Marcos Vieira Passos_____________________________________________

Nuno Fernando De Pinho Falcão_________________________________________________

Paulo Alves Junior____________________________________________________________

Paulo Donizeti Siapierski_____________________________________________

Ramon Souza Capelle De Andrade____________________________________________

Sabrina Rodrigues Garcia Balsalobre_____________________________________

Tacilla Da Costa e Sá Siqueira Santos_________________________________
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Zelinda Dos Santos Barros_________________________________________

Documento assinado eletronicamente por CATERINA ALESSANDRA REA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 10/03/2021, às 13:05, 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 10/03/2021, às 13:19, 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 CLEBER DANIEL LAMBERT DA SILVA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 10/03/2021, às 13:31, 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 ALEXANDRE COHN DA SILVEIRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 10/03/2021, às 15:39, 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 NUNO FERNANDO DE PINHO E SILVA DE ALMEIDA
FALCÃO, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 11/03/2021, às 12:54, 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 LUCIANA SCHLEDER ALMEIDA, PROFESSOR DO
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