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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE COLEGIADO DE BHU

 

 

Ata da 6ª Reunião ordinária do Colegiado do Curso de Bacharelado em Humanidades – campus dos
Malês

 

 

No dia dezoito de Junho de dois mil e vinte e um (18/06/2021), às dez horas e trinta minutos (10h 30m),
através da plataforma Google Meet, realizou-se a sexta reunião ordinária do Colegiado do curso de
Bacharelado em Humanidades, Campus dos Malês. Fizeram-se presentes na reunião os/as docentes: Bruno
Amaral, Caterina Alessandra Rea, Lia Laranjeira, Cleber Daniel, Lucilene Resende, Maria Andrea Soares,
Mariana Petroni, Sabrina Rodrigues, Sueide Menezes(R.Discente), Paulo Donizete e Zelinda Barros A
Coordenadora do Curso de Humanidades, havendo quórum, presidiu a reunião, que foi iniciada com a
apresentação das seguintes pautas. 1- Aprovação das atas anteriores, três abstenções para a ata da primeira
reunião extraordinária, Bruno Amaral, Maria Andrea Soares, e Sabrina Rodrigues  e três abstenções para a
ata da quinta reunião ordinária, Bruno Amaral, Maria Andrea Soares e Cleber Lambert. 2- Apresentação do
vice-coordenador interino, professor Ramon Capelle, e situação do processo de eleição: o professor
Ramon explica ter assumido a vice-coordenação na base do Estatuto da Unilab, segundo o qual, no caso de
vacância do vice coordenador, o membro do colegiado que tiver mais tempo de serviço na Universidade
assume o posto por até a realização de eleições no prazo de sessenta dias. 3 - Posicionamento do colegiado
sobre instrução normativa da PROGRAD/ Apreciação do colegiado sobre Minuta de Resolução sobre
Regime Especial: a professora Caterina diz ter enviado por email, aos membros do Colegiado, os
documentos da PROGRAD e solicita que quaisquer demanda de alteração dos mesmos pode ser enviada à
Coordenação antes do prazo estabelecido pela PROGRAD e a Coordenação enviará o despacho para a
PROGRAD. 4- Situação dos ingressantes sem aula devido a não contratação de docentes substitutos: os
docentes do Colegiado concordam que é necessário realizar, com urgência, a contratação desses professores
substitutos, para não gerar desgastes e sobrecargas para os outros professores. O professor Bruno se dispôs a
ministrar o componente de SDDH com tanto que haja um outro docente para revezar com ele na ministração
dessa disciplina. 5- Ingresso dos estudantes estrangeiros e necessidade de atribuir duas disciplinas,
Iniciação ao Pensamento Científico e Sociedades, Diferenças e Direitos Humanos nos Espaços
Lusófonos: a professora Caterina lembra que, em decorrência do ingresso dos estudantes de PSEE no
semestre de 2020.2, será necessário a criação de novas turmas no horário da tarde para os novos ingressantes
por causa do fuso horário. A professora Lucilene sugere que seja socializado via email com os demais
professores de outros colegiados quem poderia participar da ministração das aulas, por que não tem a
possibilidade somente do Colegiado de BHU assumir esse compromisso. Caterina diz que dois dos
componentes para os PSEE já têm sido atribuídos, sendo estes Leitura e Produção de Texto I com a
professora Sabrina Balsalobre e Inserção à Vida universitária com o professor Marcos Carvalho. O professor
Ramon tendo assumido a vice-coordenação interina, sugere que outro professor possa ministrar o
componente de IPC e o professor Cleber se voluntarizou para colaborar ministrando este componente na
sexta-feira ou na segunda-feira pela tarde, mesmo já estando, por sua vez, com a carga horária de ensino
fechada. O professor Cleber sinaliza, porém, que sua disponibilidade em ministrar o componente vincula-se à
possibilidade de realizar encontros síncronos com os estudantes. O Colegiado manifesta novamente
preocupação com a prática de se colocar demandas ao corpo docente, no curso do semestre. A reunião do
Colegiado do Curso de Humanidades terminou às doze horas e dez minutos (12h10min). Eu, Rafael Ferreira
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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, 18 de Junho de 2021.

 

Bruno Amaral Andrade____________________________________________

Caterina Alessandra Rea_____________________________________________

Cleber Daniel Lambert da Silva___________________________________________________

Lucilene Resende Alcanfor_______________________________________________

Maria Andrea Dos Santos Soares_____________________________________________

Mariana Da Costa Aguiar Petroni__________________________________________________

Paulo Donizete Siepierski________________________________________

Sabrina Rodrigues Garcia Balsalobre_______________________________________________

Sueide Menezes(R.Discente)____________________________________________

Ramon Souza Capelle De Andrade_________________________________________

Zelinda Dos Santos Barros_______________________________________________

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por CATERINA ALESSANDRA REA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 08/11/2021, às 17:19, 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 SABRINA RODRIGUES GARCIA BALSALOBRE, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 09/11/2021, às 08:58, 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 09/11/2021, às 09:51, 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 MARIANA DA COSTA AGUIAR PETRONI, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 09/11/2021, às 14:35, 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 14/11/2021, às 16:56, 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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Documento assinado eletronicamente por MARIA ANDREA DOS SANTOS SOARES, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 19/11/2021, às 13:56, 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 22/11/2021, às 09:45, 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 31/01/2022, às 09:03, 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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