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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

 

Ata da 1ª Reunião extraordinária do Colegiado do Curso de  Bacharelado Interdisciplinar em
Humanidades – Campus dos Malês

No dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e dois (25/01/2022), às dez horas da manhã (10h), através
da plataforma Google Meet, realizou-se a primeira 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 BIH), Marcos Carvalho Lopes, Zelinda dos Santos Barros, Lucilene Rezende
Alcanfor, Ramon Souza Capelle de Andrade, Nuno Fernando de Pinho e Silva de Almeida Falcão, Bruno
Amaral Andrade, Luciana Schelder Almeida, Cleber Daniel Lambert da Silva, Marlon Marcos Vieira Passos,
Lídia Lima da Silva, Sabrina Rodrigues Garcia Balsalobre, Rafael Ferreira dos Santos e Sueide Menezes. A
coordenadora do Curso, havendo quórum, apresentou a única pauta da reunião: apreciação dos Planos
Individuais de Trabalho pelo colegiado, com fins de sua aprovação. Assim sendo, o professor Ramon
Andrade fez uma relatoria dos planos de trabalho dos docentes do BHU. O professor Ramon destacou que a
Comissão CART tem caráter consultivo. Desse modo, a função dessa comissão foi a de receber os PITs,
submetê-los à resolução e oferecer um retorno aos/às docentes. Mesmo não sendo uma resolução adequada,
ela está válida e, por isso, deve ser aplicada.  Após os procedimentos da comissão, no passo seguinte, os
cursos devem dar um parecer qualitativo, por meio da apreciação dos colegiados, com vistas à aprovação dos
PITs. O professor Ramon ainda explica que alguns acordos são possíveis, em regime de exceção, e devem ser
aprovados pelo colegiado e anotados em ata. Depois os conselhos de unidade acadêmica devem igualmente
aprovar. Professora Lídia pede esclarecimentos adicionais sobre os novos acordos possíveis para que os/as
docentes façam as 40 horas, considerando possibilidades de horas para outros semestres. Professor Marlon
argumenta que houve discussões no âmbito da comissão no sentido de indicar ajustes aos docentes, de tal
modo que houvesse adequação do tempo de trabalho dos servidores, a fim de não criar nenhum problema
jurídico à instituição. Por sua vez, Professor Marcos Carvalho argumenta que, enquanto gestor, não pode
aceitar essa flexibilização de carga horária, já que futuramente as coordenações poderiam ser cobradas.
Assim sendo, ele não orienta no sentido de que o colegiado caminhe na direção dos acordos. Professor Nuno
afirma que sentimos que nosso trabalho não é valorizado em sua plenitude. Entretanto, em última instância,
essa resolução tem um efeito positivo em termos trabalhistas, já que em nossas práticas cotidianas enquanto
docentes suprimos diversas faltas da instituição, como a de colegas docentes. Assim, a resolução da carga
horária é para que a categoria não passe das 40 horas de trabalho estabelecidas em lei. Professor Cléber
realça que o mecanismo de compensação tem regras rígidas (art.15), como, por exemplo, as necessidades do
Instituto. Isso quer dizer que a carga horária docente deve se dar em função de um planejamento do instituto.
Desse modo, não é possível considerar apenas as necessidades do servidor, mas os acordos devem ser
executados em função de um planejamento mais ampliado. Por isso que a matéria deve ser apreciada em
âmbito do colegiado e do conselho. Professor Ramon afirma que não houve esse planejamento anterior do
instituto em função da Resolução (que é nova). Desse modo, ele sugere que encaminhemos no sentido da
votação dos PITs dos docentes de BIH. Inicialmente, o plano do professor Marcos Carvalho Lopes, aprovado
pela Comissão CART sem necessidade de ajustes, foi colocado em votação. Desse modo, o plano foi
submetido à apreciação do colegiado, tendo sido aprovado por unanimidade pelos presentes. Em sequência,
foram submetidos à apreciação em bloco os PITs dos/as docentes Lucilene Alcanfor, Paulo Donizete
Siepierski, Mariana Petroni, Caterina Rea, Cleber Daniel da Silva. Todos eles receberam retorno da comissão
e foram reestruturados pelos/as professores/as. Assim sendo, no momento, estão dentro das 40 horas
distribuídas entre pesquisa, ensino, extensão e gestão. Ao serem submetidos ao colegiado, foram todos
aprovados por unanimidade. Por fim, Profa. Caterina Rea expôs o PIT do professor Ramon Andrade,
explicando que ele também foi submetido à reformulação e que, nessa última versão, está adequado às 40
horas. Esse PIT também foi submetido ao colegiado, tendo sido aprovado por unanimidade. Após a
aprovação dos PITs, o professor Cléber lembrou que a UNILAB está sem CPPD funcionando. A professora
Catherine Rea informou que abriu processo de eleição para representantes da CPPD, mas que o BIH não
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enviou representantes. Ainda assim, haverá ampliação do prazo de abertura de edital para a eleição da CPPD,
que ainda não se efetivou. Tendo sido vencido o objetivo principal da reunião, Catherine Rea encerrou o
encontro às onze horas e cinco minutos (11h05min). Eu, Sabrina Balsalobre, lavrei a presente ata que depois
de lida e aprovada será assinada pelos demais presentes na sessão de sua aprovação.

 

São Francisco do Conde, 25 de janeiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por CATERINA ALESSANDRA REA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 30/05/2022, às 16:57, 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 ZELINDA DOS SANTOS BARROS, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 30/05/2022, às 20:38, 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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