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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DE BHU

 

 

Ata da 2ª Reunião extraordinária do Colegiado do Curso de Bacharelado em Humanidades – campus
dos Malês

No dia vinte e oito de junho de dois mil e vinte e um (28/06/2021) às onze horas e cinco minutos (11h e
05m), através da plataforma Google Meet, realizou-se a segunda reunião extraordinária do colegiado do
curso de Bacharelado em Humanidades, Campus do Malês. Fizeram-se presentes na reunião os/as docentes:
Alexandre Cohn da Silveira, Lucilene Alcanfor, Caterina Alessandra Rea, Cleber Daniel Lambert da Silva,
Lia Dias Laranjeira, Magno Klein, Maria Andrea dos Santos Soares, Paulo Donizete Siapierski, Ramon
Souza Capelle de Andrade e a representante discente Sueide Menezes, justificou ausência a professora
Mariana Petroni por estar ministrando aula durante o horário da reunião. A Coordenadora do Curso de
Humanidades, havendo quórum, presidiu a reunião que foi iniciada com a apresentação da seguinte pauta
única: Atribuição do componente de IPC para a turma de PSEE(Estudantes estrangeiros) cujas aulas
começarão na próxima semana: o professor Cleber havia se voluntariado, em um primeiro momento, para
ministrar esse componente, mas após reunião com a PROGRAD, o mesmo se sentiu muito preocupado e
inseguro com as condições jurídicas e sanitárias para a realização de seu trabalho. Essa preocupação não é
somente com ele próprio, mas principalmente com os alunos que deverão se deslocar de seus lares até as
embaixadas para ter acesso não somente a materiais para atividades assíncronas, como também para se reunir
em mesmo horário e local para as aulas síncronas. O professor Cleber também se disse preocupado com os
demais colegas docentes, que venham a ministrar a disciplina na ausência de fornecimento, por parte da
gestão superior, de respostas concretas, respaldadas pelos marcos jurídicos e sanitários no contexto da
pandemia. Ainda que concordando com a postura ética do professor Cléber, o professor Ramon se
prontificou em ministrar o componente de IPC. No próximo semestre, no entanto haverá uma troca de
componentes, em que o professor Cleber assumirá disciplinas do professor Ramón. Desta forma, é
reafirmado, de maneira explicita, que a postura do professor Cleber não é devida a uma questão de carga
horária e sim por preocupação com as condições de aula dos estudantes estrangeiros. A professora Caterina
informou que consultou a professora Carla, coordenadora de Pedagogia, para saber se existe a possibilidade
da professora Cristina Teodoro, de volta do pós-doc, assumir a disciplina, e que está aguardando a resposta.
A professora Cristina será informada das discussões e preocupações levantadas pelo Colegiado de
Bacharelado em Humanidades. As presentes tentativas do Colegiado de atender às exigências da
PROGRAD, se acompanham dos seguintes encaminhamentos definidos pelo mesmo Colegiado: 1) chamar
reunião com a PROGRAD cobrando resposta às inquietações do Colegiado,  solicitando que se faça um
levantamento do número de estudantes que precisarão se deslocar para acompanhar as aulas por não terem
internet e equipamentos em casa; 2) levar tais inquietações para a reunião do Conselho do IHLM (a
professora Caterina fará pedido de inclusão de ponto de pauta); 3) fazer consulta à Procuradoria Jurídica da
UNILAB como forma de respaldar o trabalho docente. Após deliberação sobre o ponto de pauta, a reunião
do Colegiado do Curso de Humanidades terminou às doze horas e quarenta e cinco minutos (12h45min). Eu,
Rafael Ferreira dos Santos, Auxiliar Administrativo, elaborei a presente ata que depois de lida e aprovada,
será assinada pelos demais presentes na seção de sua aprovação.

 

 

 



03/06/2022 15:16 SEI/UNILAB - 0362013 - Ata de Reunião

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=413254&infra_sist… 2/2

 

 

 

 

São Francisco do Conde, 28 de Junho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por CATERINA ALESSANDRA REA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 08/11/2021, às 17:53, 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 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 PAULO DONIZETI SIEPIERSKI, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 14/11/2021, às 16:52, 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 13:58, 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 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 CLEBER DANIEL LAMBERT DA SILVA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 31/01/2022, às 09:10, 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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