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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

 

Ata da 11ª Reunião ordinária do Colegiado do Curso de Bacharelado em Humanidades – campus dos
Malês

No dia vinte e quatro de Novembro de dois mil e vinte e um (24/11/2021), às nove horas e quarenta minutos
(14h 40m), através da plataforma Google Meet, realizou-se a décima primeira reunião ordinária do
Colegiado do curso de Bacharelado em Humanidades, Campus dos Malês. Fizeram-se presentes na reunião
os/as docentes: Bruno Amaral AndradeCaterina Alessandra Rea (Coordenadora do curso de BHUM) Cleber
Daniel Lambert da Silva, Lidia Lima da Silva, Luciana Schleder Almeida, Lucilene Resende Alcanfor,
Magno Klein, Marcos Carvalho Lopes,Maria Andrea dos Santos Soares, Mariana da Costa Aguiar Petroni,
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 4ª reunião extraordinária de BHU A Ata foi aprovada, foi necessário
fazer a correção no nome da professora Luciana e teve as abstenções dos(a) professores(a) Sabrina, Bruno e
Marcos  2- Reunião das coordenações com a reitoria no dia 11/11 e implementação do GT,Conforme a
fala da professora Caterina que estava presente nessa reunião ficou definido que não mais haverá a
desvinculação do curso de BHU das terminalidades,e que ficou definido a implementação de um GT para
analisar a como se encontra a situação de cada curso, esse GT terá aproximadamente três meses de trabalho e
tem como objetivo, sugerir propostas para tentar resolver a situação do baixo ingresso de estudantes no inicio
de cada semestre, para compor esse GT se voluntariaram os professorxs Cléber, Mariana e Elizia que sempre
defendeu a ideia de se ter um fórum para discutir melhorias para o curso do BHU, o professor Cléber disse
que não havia recebido nenhum contato das instâncias superiores para maiores esclarecimentos e orientações
sobre o inicio das atividades, Ramon sugere que os demais docentes cooperem com esse GT para se criar as
melhores ideias possíveis visando resolver essa questão da baixa entrada dos estudantes, falou sobre a
importância de se aperfeiçoar a forma de divulgação dos cursos com o auxilio da PROEX se fosse possível,
Nuno enfatizou a importância do que o Ramon disse sobre o envolvimento dos demais docentes para apoiar
o GT para que se tenha ideias sólidas e se obtenha uma excelência no resultado do trabalho que o GT irá
desenvolver,Cleber sugere que a coordenação trabalhe em contato mais próximo com os demais
coordenadores das terminalidades para acompanhar o processo, principalmente de implementação do GT, a
Caterina fez da sugestão do Cleber como encaminhamento desse ponto de pauta,Bruno informou que as
professoras Claudilene e Lia como suplente irão compor o GT do curso de pedagogia 3- Volta ao
presencial/híbrido para 2021.2.Caterina iniciou informando sobre uma reunião que ocorrerá dia 26 de
Novembro com a direção do Campus o IHLM e as demais coordenações para discutir esse ponto, nessa
reunião as coordenações irão perguntar sobre como anda as condições da estrutura do Campus para esse
retorno fala a Caterina, ela fala da importância de se seguir um esquema de Biosegurança, para que esse
retorno ocorra da melhor maneira possível, Nuno em sua fala expressou preocupação acerca desse retorno
principalmente por entender que o Campus dos Malês não apresenta uma estrutura adequada e que passe
segurança, diante do momento de pandemia que ainda todos nós estamos vivendo, falou também das
consequências que as instâncias superiores irão ter que arcar sobre a decisão de voltar as aulas, já que essa
decisão veio exclusivamente deles, Ramon concorda sobre o que Nuno falou, mas também disse que ao não
aderir sobre o retorno isso pode gerar um impacto negativo na vida dos discentes, que todos os docentes não
correm risco de perder seus empregos podem ser realocados em outras universidades e que o retorno pode
cooperar para que a instância superior possa se posicionar sobre a implementação de melhorias na estrutura
do Campus dos Malês, Lucilene falou da extrema precariedade que o Campus tem,principalmente devido ao
momento delicado que ainda existe acerca da pandemia, enfatizou a grande diferença que tem entre os
Campus da Bahia e do Ceará e fez algumas projeções do que pode vir a acontecer como por exemplo a
ventilação inadequada nas salas e a escassez de equipamentos como microfones e caixa de som, Marcos
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falou da dificuldade em só ter o Campus dos Males para esse retorno, que talvez não se tenha os outros
espaços para dar apoio como CEJAL e Instituto e falou da dificuldade que se poderá ter em naturalizar o
ensino híbrido que não se tem condições, nem formação pra essa questão, a representante discente Sueide
disse que os alunos estão bem divididos quanto a essa questão do retorno, que foi feito uma pesquisa e o que
mais preocupa é a falta de estrutura e a situação do R.U. como ficaria,Cleber falou também da dificuldade de
espaço, de estrutura, que desde a sua entrada a aproximadamente sete anos atrás isso já era discutido, mas
que após varias gestões que o País teve nada foi resolvido, ele vê esse retorno como um risco grande pois a
instituição não tem a mínima condição de retornar, principalmente por ainda estarmos enfrentando uma
situação de pandemia que se não seguir as recomendações de distanciamento,uso correto da máscara entre
outras medidas a vida das pessoas estará em risco com esse retorno,4- Férias da coordenação,Caterina falou
que vai entrar de férias a partir do dia 12 de Dezembro, sendo que quem ficará como suplente será o vice
coordenador Ramon 5- Discussão sobre carga horária semanal em sala de aula e as horas adicionais:
adequação do PPC com a Resolução de Carga Horária, Professor Paulo Donizeti iniciou lendo o artigo
17 que fala das resoluções de distribuição de carga horária, ele informa que o colegiado deverá alterar o PPC
para atender a esse artigo, só que ele detectou um problema no documento que os docentes precisou
preencher acerca da carga horária no item preparação e apoio, que diz no item 1.2.1 pelo menos uma hora de
manutenção e apoio para cada hora de sala de aula e no artigo 17 diz no máximo uma hora, ele diz que isso
precisa ser esclarecido junto a instância responsável e depois alterar o PPC, Ramon diz ser muito importante
que o colegiado decida que a ideia é que seja uma hora para manutenção preparação e uma hora aula,
Caterina lançou a proposta do Ramon e que foi dito pelo Paulo e o colegiado aprovou, pela unanimidade, a
sugestão dada por Ramon e quando for possível a alteração será realizada no PPC  6- Ações a serem
planejadas/executadas em relação à lista de insucesso nas disciplinas. Avaliação da proposta do
Colegiado de Letras e outras propostas a serem pensadas, Propostas e Encaminhamentos levantados por
Caterina e Lidia,criação de um GT entre docentes dos colegiados de todos os cursos, dois docentes de cada
colegiado, visando ações para melhorar as questões que foram apontadas de insucesso e a agregação de mais
monitores que tenham capacidade de ajudar os que tem mais dificuldade em alguns componentes.Informes –
Relatório de adequação bibliográfica que precisará ser feito no PPC, que foi aprovado dia 11 de Novembro
na reunião do IHLM, mas para que a coordenação possa fazer o despacho para as instâncias superiores é
preciso realizar essa adequação, para cada referencia bibliográfica será necessário colocar de duas a três
linhas de justificativa, nada mais a se tratar, a  reunião do Colegiado do Curso de Humanidades terminou às
dezesseis horas e quarenta minutos (16h40min). 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.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por CATERINA ALESSANDRA REA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 30/05/2022, às 17:23, 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 20:37, 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 30/05/2022, às 21:18, 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 31/05/2022, às 13:02, 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
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MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 31/05/2022, às 16:43, 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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