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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 9ª REUNIÃO DE COLEGIADO DE BHU

 

 

Ata da 9ª Reunião ordinária do Colegiado do Curso de Bacharelado em Humanidades – campus dos
Malês

 

 

No dia nove de Setembro de dois mil e vinte e um (09/09/2021), às dez horas e quinze minutos (14h 15m),
através da plataforma Google Meet, realizou-se a nona 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 de BHUM) Cleber Daniel Lambert da Silva, Lia Dias Laranjeira,
Lucilene Resende Alcanfor, Magno Klein, Marcos Carvalho Lopes, Mariana da Costa Aguiar Petroni,
Marlon Marcos Vieira Passos, Paulo Donizete Siepierski, Ramon Souza Capelle de Andrade, Sabrina
Rodrigues Garcia Balsalobre e Tacilla da Costa e Sá Siqueira Santos. A representante discente, Sueide
Menezes também esteve presente. A professora Sabrina informou o Colegiado da saída do professor
Alexandre Cohn da Silveira, enquanto representante do Curso de Letras no Colegiado do BHU e informou
que o professor será substituído pela professora Lídia Lima da Silva. 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 8ª reunião ordinária de BHU A Ata foi aprovada por unanimidade com a
ressalva de fazer a revisão ortográfica que o professor Ramon se disponibilizou a fazer 2- Bolsa Monitoria
para 2021.1: Demanda do professor Daniel para atribuição de um monitor para a turma de
SDDHs (PSEE) que ele irá ministrar Caterina inicia explicando que serão 2 vagas por curso a se
preencher, indicando as etapas de seleção, ou seja, se será entrevista ou carta de intensão, indicar um e-mail
para onde as candidaturas deve ser enviadas, indicar os professores que irão compor a comissão de seleção
para os estudantes. O Colegiado decidiu adotar como critérios de seleção a carta de intenções e a análise do
IDE dos estudantes. Se ofereceram para compor a Comissão avaliadora as professoras Mariana Petroni e
Lucilene Alcanfor e o professor Ramon Capelle. As datas previstas para os trabalhos da Comissão serão
entre os dias 11 e 22 de outubro. O professor Ramon observou que, no futuro, a constituição de tais
comissões poderá vir a se tornar problemática, por que este tipo de trabalho não está devidamente
contemplado no PT. Após breve discussão sobre esse ponto, o Colegiado decidiu que os componentes a
serem contemplados com as bolsas de Monitoria serão os de Metodologia de Pesquisa Interdisciplinar em
Humanidades I, com a professora Lucilene, e de Sociedades, Diferenças e Direitos Humanos nos Espaços
Lusófonos com o professor Daniel De Lucca (turma dos estudantes PSEE). 3- Edital do PULSAR: a
professora Caterina informou que serão duas bolsas para esse programa e que uma nova Comissão deve ser
instituída para a seleção dos estudantes. A professora Lucilene Alcanfor se prontificou em continuar como
tutora senior do Programa, enquanto os professores Cleber Lambert, Marlon Marcos Vieira Passos e Magno
Klein também se prontificaram a fazer parte da Comissão. 4- Ordem de saída para pós-doc A professora
Lucilene compartilhou uma tabela onde constava os nomes e as datas previstas para saída de docentes:
professora Lucilene (2022), professora Mariana (2023), professor Paulo Donizete (2023). Magno coloca
como reflexão dois pontos, um é para que um único colegiado delibere sobre a saída do professor e o outro
sobre estabelecer sobre a melhor data de saída, que no curso de RI foi no mês de janeiro, por que isso pode
causar uma interferência no calendário acadêmico, Marcos sugere que a lista de saída tenha como critério a
senioridade e uma outra lista das posições de afastamento das pessoas, a professora Sabrina sugere que se
tenha uma organização com antecedência para que os professores dentro do colegiado consigam se organizar
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já que na saída para o pós-doc não se tem a substituição desse professor que se afasta, e estabelecer a saída
de um docente por área de atuação, Lucilene diz que o seu pensamento é em sair ao final do próximo
semestre que será por volta do mês de Março de 2022, Marcos diz que precisa se pensar em quem será o
substituto(a) da professora Lucilene que isso é primordial, Caterina sugere que se pense e reflita sobre quem
poderá fazer essa substituição e já na próxima reunião se fazer essa definição, Lucilene reforça que precisa
ter bastante diálogo e organização para a escolha de quem ministrará os componentes que ficarem em aberto
após sua saída e sugere que se converse com a coordenação de pedagogia, se o professor Jorge teria essa
disponibilidade em ministrar algum componente, Marcos diz que a designação para substituição é pré-
condição para votação no conselho, o professor Ramon se disponibilizou a ministrar um componente da
professora Lucilene, mas Caterina diz que precisa se ter cuidado para não haver sobrecarga tanto para ela na
condição de coordenadora do curso de BHUM, como para o próprio Ramon na função de vice-coordenador,
Marcos sugere fazer a aprovação com a condição de ser apresentado os substitutos para o trâmite poder
seguir, por que não tem a possibilidade de chegar na outra instância sem isso, o professor Paulo Donizete diz
que pode ficar com o restante da carga horária da professora Lucilene, e após votação não houve objeção por
parte de nenhum docente a cerca desse ponto, logo depois iniciou-se debate sobre a questão da saída de Pós-
doc da professora Mariana que tem previsão para sair em 2023, a professora Lucilene se prontificou em
ministrar um componente da professora Mariana Informe 1: Preenchimento do PIT para 2021 A
professora Caterina informou que já estava aberto para execução dessa atividade e fechará no dia 25 de
outubro, o professor Cleber contribui dizendo que tem um link na página da SGP para o preenchimento desse
documento, Professor Marcos fez uma fala com algumas questões que poderão acontecer no preenchimento
da documentação, mas diz que a coordenação estará observando essas questões e fazendo os ajustes que for
necessários Informe 2: Matricula de TCC 2 será entre os dias 20 a 22 de setembro conforme foi dito por
Caterina, ela enviou um e-mail para os professores informando essa mudança, pois antes esse procedimento
acontecia junto com a de TCC 1 Informes 3 da professora Sabrina: A representação do colegiado de
Letras para o colegiado de BHUM será alterada diz Sabrina, no lugar do professor Alexandre Cohn da
Silveira, vem a professora Lídia conforme acordado em reunião feita pelo colegiado de Letras, o outro é
sobre um projeto de extensão entre ela e o professor Ramon sobre a criação de um curso popular nos Malês
que está ligado a rede emancipa que é uma rede de educação popular que já existe no País A reunião do
Colegiado do Curso de Humanidades terminou às dezesseis horas e cinquenta minutos (16h50min). 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, 09 de Setembro de 2021.
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Documento assinado eletronicamente por CATERINA ALESSANDRA REA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 08/11/2021, às 17:39, 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 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 09:12, 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 14:28, 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
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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 09:43, 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 09:08, 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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