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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE COLEGIADO DE BHU

Ata da 8ª Reunião ordinária do Colegiado do Curso de Bacharelado em Humanidades – campus dos
Malês

 

 

No dia dez de Agosto de dois mil e vinte e um (10/08/2021), às dez horas e quinze minutos (10h 15m),
através da plataforma Google Meet, realizou-se a oitava reunião ordinária do Colegiado do curso de
Bacharelado em Humanidades, Campus dos Malês. Fizeram-se presentes na reunião os/as docentes: Caterina
Alessandra Rea, Cleber Daniel Lambert da Silva, Lia Dias Laranjeira, Lucilene Resende Alcanfor, Maria
Andrea dos Santos Soares, Magno Klein, 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 Mariana Petroni por estar
ministrando aula durante a reunião e Marcos Carvalho Lopes por questões médicas. 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 7ª reunião ordinária de BHU A Ata foi aprovada por
unanimidade sem nenhuma abstenção 2- Oferta de disciplina para o semestre 2021.1 A Coordenadora e
professora Caterina Rea compartilhou com todos os docentes participantes uma planilha com uma
perspectiva de componentes para o referido semestre e abriu a oportunidade de possíveis alterações e
sugestões; o professor Magno Klein sugeriu que fosse feita algumas alterações de dia e turno na disciplina de
“Introdução às RI” e de LPT; Caterina diz que precisa ser feito uma consulta a professora Wania,
coordenadora do Curso de Letras, que essas alterações não dependem somente dela por envolver um
componente do curso de Letras. A professora Caterina diz que irá entrar em contato com a coordenação de
Letras. O professor Paulo Donizete propõe que seja realizado mais diálogo para a tomada de decisões como
mais reuniões em grupos menores e da área especifica como a de Filosofia, por exemplo. O professor Cleber
fez a observação das disciplinas conjuntas e com dois docentes, que precisa ter uma organização prévia entre
os docentes para depois haver a manifestação de ambas as partes para ministrar esses componentes, visando
não causar nenhum tipo de confusão entre os discentes na hora de tirar as dúvidas sobre qual docente é o que
ministra cada componente; por fim Caterina sugere que os docentes analisem o quadro apesentado e enviem
por e-mail a solicitação de possíveis alterações 3- PSEE: Ingresso de 2020.2 e de 2021 Caterina inicia
dizendo que os ingressantes estrangeiros de 2021.1 serão 29 para BHU e 5 para o curso de Letras. A
professora explica que foi acordado com a PROGRAD que as aulas serão pelo período da manhã por conta
do fuso-horário. Os estudantes ingressantes do PSEE irão cursar as disciplinas de IPC, IVU e LPT 1,
enquanto os estudantes do PSEE que entraram em 2020.2 terão que cursar os componentes de SDDHs, LPT
II e, também, irão participar de atividades de extensão para contabilizar carga horária. 4- Resolução de
carga horária e necessidade de um período de transição Após o debate sobre as dificuldades de
implementação da comissão avaliadora do PIT (Plano Individual de Trabalho) e do RIT (Relatório Individual
de Trabalho), muitas das quais devidas à diferença em vários aspectos entre os Campi do Ceará e da Bahia,
deu-se o encaminhamento de levar a discussão para o âmbito do IHLM com a sugestão de que houvesse um
prazo maior de implementação da Resolução que, conforme consta no documento, passou a vigorar desde o
dia 02 de Agosto de 2021 5- Situação do discente do professor Cleber:  o professor Cleber apesentou a
situação de um estudante que não acompanhou as aulas e não realizou as atividades, sendo que este estudante
entrou tardiamente em contato com o professor da disciplina. A apresentação deste caso serve como exemplo
para a discussão sobre de estudantes ausentes durante o semestre que não entram em contato com os
docentes da disciplina para justificar a ausência. A posição do Colegiado é que a decisão sobre estes casos
cabe a cada docente. Informes: 1- Eleição para vice coordenador e a necessidade de haver candidaturas
De 13 a 19 de agosto será o período das inscrições para os candidatos e no dia 26 de agosto será realizada
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uma reunião especial para a realização da votação. Após informar as datas, a professora Caterina fez um
resumo de algumas atividades realizadas pela coordenação, que também poderão ser assumidas pelo(a)
futuro vice-coordenador(a). O professor Ramon diz que, caso não haja candidaturas, ele se dispõe a
continuar na função de vice coordenador, dado que não se afastará nesse momento para o Pós-Doutorado. O
professor Cleber ressalta que serão acolhidas candidaturas não somente dos membros do Colegiado, mas
também de docentes que já ministram componentes no BHU desde o ano de 2020. 2- Colação de grau
especial de Francisco Domingos Kiosa A colação foi marcada para o dia 11 de Agosto às 16:00 horas para
o discente não perder o prazo de matricula na pós-graduação em Ciências Politicas na UFBA. A reunião do
Colegiado do Curso de Humanidades terminou às doze horas e quarenta minutos (12h40min). 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, 10 de Agosto de 2021.

Documento assinado eletronicamente por CATERINA ALESSANDRA REA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 08/11/2021, às 17:31, 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 TACILLA DA COSTA E SÁ SIQUEIRA SANTOS, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 08/11/2021, às 18:42, 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 08:59, 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 MAGNO KLEIN SILVA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 09/11/2021, às 09:11, 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 16:53, 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 13:57, 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 NUNO FERNANDO DE PINHO E SILVA DE ALMEIDA
FALCÃO, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 24/11/2021, às 14:40, 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 09:07, 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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