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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 10ª REUNIÃO DE COLEGIADO DE BHU

 

 

Ata da 10ª Reunião ordinária do Colegiado do Curso de Bacharelado em Humanidades – campus dos
Malês

 

 

No dia vinte e cinco de Outubro de dois mil e vinte e um (25/10/2021), às nove horas e quarenta minutos
(09h 40m), através da plataforma Google Meet, realizou-se a decima 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, Lídia Lima da Silva, Lucilene Resende Alcanfor, Magno Klein, Marcos Carvalho Lopes, Maria
Andrea dos Santos Soares, Mariana da Costa Aguiar Petroni, Marlon Marcos Vieira Passos, 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. A
representante discente, Sueide Menezes também esteve presente. 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 9ª reunião ordinária de BHU. A Ata foi aprovada por unanimidade com a
abstenção do professor Nuno por não ter participado da referida reunião. 2- Aprovação do PPC de BHU.
Caterina explicou as alterações realizadas pelo NDE, a partir de janeiro de 2021. Estas alterações são
decorrentes 1) da alteração dos PPCs de terminalidades, como os de CiSo e Pedagogia; 2) das orientações do
Despacho Saneador do MEC de fevereiro de 2021 e 3) de alguns remanejamentos de componentes optativos
dos eixos temáticos de BHU, em particular, o de Estudos da Interseccionalidade, e da criação de novas
disciplinas optativas. A professora Caterina explicou também que reenviou a cópia final do PPC para a
apreciação do Colegiado, pois precisou fazer algumas correções que não tinham sido introduzidas na versão
anterior. As professoras Sabrina e Lídia irão entrar em contato com os setores responsáveis para saber se as
disciplinas de LPT I e LPT II devem constar como sendo uma pré-requisito da outra. A professora Sabrina
explicou que, no curso de Letras, existe esta estrutura de pré-requisito. A professora Sabrina também
perguntou sobre a saída da palavra interdisciplinar da nomenclatura do curso de BHU e a coordenadora
explicou que, para o MEC, o registro do curso foi feito como Bacharelado em Humanidades. O professor
Cleber sugeriu que se alterasse a seguinte frase: “Tem direito a voto apenas os membros titulares do
colegiado ou seja os professores do Bacharelado em Humanidades do primeiro e do segundo ciclo”, a
professora Caterina aderiu à sugestão. O trecho ficou: “Tem direito a voto apenas os membros titulares do
colegiado ou seja os professores do Bacharelado em Humanidades”. Uma outra alteração realizada no PPC
foi de acrescentar a seguinte frase: “Conforme definido pelo regimento do curso, o colegiado está
composto....”. Após feitas as alterações, o PPC foi posto em votação pela coordenadora Caterina e aprovado
com a abstenção da professora Lídia  3- Caso Michelle Miranda e Matricula em TCC. A professora
Caterina inicia explicando que esta discente está no curso de BHU desde 2014.1. A estudante solicitou, para
este semestre, matrícula em TCC II com outra orientadora, sendo que a nota do TCC I é do ano de 2015.
Alguns docentes do Colegiado questionaram sobre o tempo de permanência da estudante no curso e a
professora Caterina disse que isso se deve ao fato de que a Unilab não possui legislação acerca da jubilação.
O Colegiado do curso decidiu que, apesar da estudante estar nesta situação de permanência prolongada no
curso de Bacharelado em Humanidades, não existe nenhum obstáculo para a matricula no componente
solicitado de TCC II, mas que a estudante precisará receber orientações pedagógicas para trancamento de
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alguns componentes, dado que a discente efetuou matrícula em um número demasiadamente elevados de
disciplinas para o atual semestre de 2021.1. O Colegiado aponta para a necessidade de que o CONSEPE
defina a quantidade máxima de componentes que o(a) aluno(a) pode cursar em cada semestre 4-
Apresentação do projeto de pós-doc da professora Lucilene Alcanfor e outras demandas de saída para
Pós-doc. A professora Lucilene fez a apresentação do seu projeto para o Colegiado e indica que o período de
sua saída para o Pós-doc será de 15 de março de 2022 á 15 de março de 2023. O Colegiado aprova o projeto
e o período de saída. A professora Mariana sugeriu sua saída para o ano de 2023, após o retorno da Lucilene.
Estas duas docentes se comprometeram em suprir os componentes de Metodologia durante a saída uma da
outra para o pós-doc. 5- Dúvidas no Preenchimento do PIT 6. Caterina lembra que prazo de entrega desse
documento é o mesmo dia 25/10. Vários docentes do Colegiado manifestam ainda dúvidas e
questionamentos sobre o preenchimento deste instrumento, assim como sobre seu funcionamento. O
Colegiado do curso reafirma a sua preocupação com a estrutura do PIT que não expressa de forma correta, a
realidade do trabalho docente e manifesta uma inquietação ainda maior a respeito das atribuições da
Comissão de análise dos documentos, sendo uma destas atribuições, conforme afirmado pela Resolução
Complementar CONSEPE/UNILAB nº2 de 16 de julho de 2021, a de alterar o regime de trabalho docente. O
Colegiado, também, aponta para o fato de que os anexos do documento não são condizentes com os
capítulos, sendo que várias atribuições do trabalho docente e de pesquisa não estão contempladas pelo
instrumento. O Colegiado acredita ser importante haver uma mobilização de todos/as para que esse
documento se torne o mais justo e transparente possível. - Retorno presencial das atividades. A professora
Caterina afirma que considera ainda prematura esta discussão dado que a Portaria da Reitoria nº346 de 14 de
outubro de 2021, que menciona o retorno gradual das atividades presenciais da UNILAB para diversas
categoria de servidores, entre os meses de novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 2022, não menciona
explicitamente o retorno das aulas. A discussão sobre este ponto será, portanto, retomada mais à frente,
enquanto ela se tornar de atualidade. A reunião do Colegiado do Curso de Humanidades terminou às doze
horas e quinze minutos (12h15min). 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, 26 de Outubro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por CATERINA ALESSANDRA REA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 08/11/2021, às 17:47, 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 LUCILENE REZENDE ALCANFOR, PROFESSOR DO
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MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 08/11/2021, às 21:58, 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 SABRINA RODRIGUES GARCIA BALSALOBRE, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 09/11/2021, às 09:00, 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 ZELINDA DOS SANTOS BARROS, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 09/11/2021, às 09:34, 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 14:27, 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.

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 09:42, 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 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 09:09, 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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