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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE COLEFIADO DE BHU

 

 

Ata da 7ª Reunião ordinária do Colegiado do Curso de Bacharelado em Humanidades – campus dos
Malês

 

 

No dia doze de julho de dois mil e vinte e um (12/07/2021), às quatorze horas e trinta minutos (14h 30m),
através da plataforma Google Meet, realizou-se a setima 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,
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 da Ata da 6ª reunião de Colegiado e aprovação da Ata da 2ª reunião
extraordinária: a Ata da 6ª reunião ordinária foi aprovada pela unanimidade, mas com o pedido do
professor Cleber de que fosse especificado que ele se voluntarizou a assumir o componente de IPC, caso
houvesse condições de ministrá-lo de forma síncrona. A Ata da 2ª reunião extraordinária foi aprovada pela
unanimidade. 2) Situação das turmas sem professor: a coordenadora de curso relatou que, devido à não
contratação de professores substitutos da Letra e Relações Internacionais, várias turmas de BHU se
encontram sem docentes. São estas uma turma de LPT I e uma de LTP II, duas turmas de SDDHs, uma turma
de Metodologia de Pesquisa Interdisciplinar em Humanidades II e uma de Introdução às RI. O Colegiado
pondera que não seria desejável proceder ao cancelamento de turmas, mas também aponta para a dificuldade
de colgas assumirem mais horas no meio do semestre, devido à ineficiência dos setores superiores em
efetuar, a tempo, a contratação dos docentes. 3) Ingresso de estudantes das terminalidades via SISU: após
uma ampla discussão sobre as razões pro e contra de uma tal medida, a maioria do Colegiado indicou a
necessidade de se procurar soluções coletivas em termos de solidariedade entre os cursos, como o aumento
dos ingressos de estudantes no próprio BHU em quanto uma estratégia para aumentar consequentemente o
ingresso nas terminalidades. Também, foi apontada a necessidade da retomada urgente do Fórum Interno de
articulação entre 1º e 2º ciclo como uma forma de repensar a relação entre o BHU e as terminalidades e de
tornar este percurso mais atrativo. 4) Saída para pós-doc: dado o adiantar da hora, decidiu-se que os
professores enviassem por email seus planeamentos de saída para pós-doc e que a discussão fosse retomada
em uma outra ocasião. Informes: 1) Comissão Eleitoral para vice-coordenador e necessidade de três
nome para compor esta Comissão: os professorxs Cleber Lambert, Lia Laranjeira e Nuno Falcão se
manifestaram para compor a Comissão eleitoral. A reunião do Colegiado do Curso de Humanidades
terminou às dezesseis horas e cinquenta minutos (16h50min). Eu, Caterina Rea, coordenadora do curso,
lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos demais presentes na sessão de sua
aprovação.

 

 

São Francisco do Conde, 12 de Julho de 2021.
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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 17:25, 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 09:36, 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 16:54, 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 MARIA ANDREA DOS SANTOS SOARES, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 19/11/2021, 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 LIA DIAS LARANJEIRA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 22/11/2021, às 09:44, 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 CLEBER DANIEL LAMBERT DA SILVA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 31/01/2022, às 09:06, 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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