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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE COLEGIADO DE BACHARELADO EM HUMANIDADES -
CAMPUS DOS MALÊS 

 

No dia primeiro de junho de dois mil e vinte e um (01/06/2021) às dez horas e quinze minutos (10h e 15m),
através da plataforma Google Meet, realizou-se a primeira reunião extraordinária do colegiado do curso de
Bacharelado em Humanidades, Campus do Malês. Fizeram-se presentes na reunião os/as docentes:
Alexandre Cohn, Caterina Alessandra Rea, Cleber Daniel Lambert da Silva, Lia Dias Laranjeira, Marlon
Marcos, Lucilene Alcanfor, Nuno Pinho Falcão, Paulo Donizete e a representante discente Sueide
Menezes; justificaram ausência Tacilla por estar em outra reunião previamente marcada, Marcos estava
ministrando aula, e Zelinda por está em consulta médica. A Coordenadora do Curso de Humanidades,
havendo quórum, presidiu a reunião que foi iniciada com a apresentação e a votação da seguinte pauta única:
Pedido de saída do professor Marlon Vieira Passos da vice-coordenação e processo de escolha de
novo vice-coordenador de Curso. O professor Marlon informa que os motivos que o levaram a pedir a sua
saída da vice-coordenação estão no e-mail que ele enviou a toda comunidade da Unilab Malês. A professora
Caterina reconhece que o trabalho da Coordenação do Bacharelado em Humanidades é particularmente
desgastante nas condições atuais, sem o auxílio de um técnico-administrativo concursado, e sem que o vice-
coordenador receba gratificação e seja dispensado de uma carga horária alta em sala de aula. Por ser um
curso de primeiro ciclo com muitos estudantes, o BHU implica uma demanda grande de atividades. A
professora Caterina relata ter sinalizado esta situação várias vezes para a PROGRAD e para as instâncias
superiores, denunciado o constante desvio de função que impõe para coordenação de curso de arcar com
muitas tarefas de trabalho administrativo. O professor Cleber informa o que prevê o Estatuto da Unilab, em
seu artigo 65, em relação à vacância na vice-coordenação: “Em caso de vacância apenas do cargo de  vice
coordenador por exoneração, suas atribuições serão exercidas pelo decano do colegiado procedendo – se  as
eleições em até 60 dias para a ocupação do cargo até o fim do mandato original do vice coordenador”. Passa-
se, então, a consultar os decanos do Colegiado: na ausência do professor Ramón, a coordenadora pergunta
para o professor Cleber se tem disponibilidade para assumir a vice-coordenaçao interina. Diante da
declinação do professor Cleber a coordenadora informa que fará consulta ao professor Ramón, na condição
de decano do Colegiado. Na condição de vice-diretor do IHLM, o professor Marcos não teria, por sua vez,
condições para assumir a vice-coordenação de Curso. A reunião do Colegiado do Curso de Humanidades
terminou às onze horas e vinte minutos (11h20min). Eu, Rafael Ferreira dos Santos, Auxiliar Administrativo,
elaborei a presente ata que depois de lida e aprovada, será assinada pelos demais presentes na seção de sua
aprovação.

 

 

 

 

 

São Francisco do Conde, 01 de Junho de 2021.
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Documento assinado eletronicamente por CATERINA ALESSANDRA REA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 01/07/2021, às 11:54, 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 ALEXANDRE COHN DA SILVEIRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 02/07/2021, às 11:04, 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 LUCILENE REZENDE ALCANFOR, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 02/07/2021, às 19:48, 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 NUNO FERNANDO DE PINHO E SILVA DE ALMEIDA
FALCÃO, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 04/07/2021, 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 PAULO DONIZETI SIEPIERSKI, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 05/07/2021, às 08:45, 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 05/07/2021, às 17:59, 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 LIA DIAS LARANJEIRA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 05/07/2021, às 20:57, 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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