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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

 

Ata da 3ª Reunião ordinária do Colegiado do Curso de Bacharelado em Humanidades – campus dos
Malês – Março 2022

No dia vinte e nove de Março de dois mil e vinte e dois (29/03/2022), às dez horas e quinze minutos (10h
15m), através da plataforma Google Meet, realizou-se a terceira reunião ordinária do Colegiado do curso de
Bacharelado em Humanidades, Campus dos Malês. Fizeram-se presentes na reunião os/as docentes: Caterina
A. Rea, Elizia Cristina Ferreira, Cleber Daniel Lambert da Silva, Magno Klein, Malon Marcos, Paulo
Donizeti Siepierski Zelinda Barros, Ramon S. Capelle de Andrade, Tacilla da Costa e Sá Siqueira dos Santos,
e a discente Sueide Menezes, justificou ausência Mariana Petroni. 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 2ª reunião ordinária de Colegiado, aprovada com uma abstenção; 2)
Organização do semestre de 2021.2 e rodízio dos componentes curriculares à noite, a coordenadora
explicou como foi feito o sistema de rodízio de ocupação das salas, enquanto ainda não temos salas para
todas as turmas. A cada semana, os cursos ocuparão o campus num dia específico, sendo que haverá um
rodízio de dias por curso. Esse foi o esquema aprovado, porém, o esquema apresenta um problema grave que
consiste no fato de que, na sexta-feira da terceira semana do mês, o curso de BHU ocupa o campus sozinho
com uma turma só, por isso essa turma da sexta à noite (Antropologia e Colonização), da professora Maria
Andrea foi deslocada para a primeira semana, para que a professora não ficar sozinha no campus. A
coordenadora também informou que as disciplinas das áreas de concentração ficarão alocadas nos dias
relativos aos cursos aos quais estão vinculadas. O professor Cleber perguntou se, considerando esse conflito
entre a demanda para retorno presencial e falta de espaço no campus, os docentes terão autonomia para
decidir como será o ensino remoto. A professora Caterina respondeu que a orientação da PROGRAD
impunha que os encontros remotos sejam assíncronos pela descontinuidade do programa de internet para os
discentes; a coordenadora informou que questionou esse tema e ainda não recebeu retorno da PROGRAD. A
orientação então é que, quem fizer encontro síncrono, não poderá exigir presença e deverá encontrar outras
formas de compartilhar o conteúdo, não havendo nada a decidir sobre esse ponto, passou-se para o seguinte;
3) Situação do regime especial docentes/discentes o estudante que cumpre os requisitos para o regime
especial ficará dispensado de participar das aulas e deverá ter tarefas e materiais para estudo em casa. A
coordenadora informa também que prevê um aumento de pedidos de regime especial, considerando as
especificidades deste período de pandemia que incluiu novos critérios de doenças que oferecem risco à
covid. O professor Cleber informou que sua companheira está gestante e, por uma questão de saúde, precisa
de repouso absoluto, ele já escreveu para a gestão superior (SGP e Comitê Covid) sobre possibilidade de
adoção de regime especial no seu caso em razão de eventual risco de contágio e transmissão de COVID para
sua companheira em gestação, mas não obteve resposta até o momento para sua situação. Ainda assim,
informou que fará tudo ao seu alcance para manter o trabalho com as turmas da melhor forma possível.
Professor Ramon lamentou essa falta de retorno da gestão para esse e outros casos singulares não
contemplados pela resolução que rege o retorno ao trabalho presencial. Informes/Lembranças. 1) Passaporte
vacinal votado no CONSUNI: o professor Ramon informou que foi criada uma comissão para elaborar a
forma de cobrança do passaporte e que a professora Clarisse Goulart Paradis é nossa representante do IHL.
Também informou que a princípio quem não estiver vacinado não terá entrada proibida, mas deverá
apresentar teste negativo para COVID a cada 15 dias. 2) Trabalho das comissões de seleção do Programa
Bolsa Monitoria e PULSAR no início do semestre: nossa comissão do PBM é formada por Mariana
Petroni, Lia Laranjeiras, Tacilla da Costa e Sá Siqueira Alves e que a Seleção realizada será pelas Comissões
de Seleção 01/04/2022 a 05/04/2022, Resultado Preliminar no dia 05/04/2022, Período para interposição de
recursos 08/04/2022 a 10/04/2022 e  Resultado Final, 11/04/2022, a seleção do Pulsar ainda não tem datas;
3) Finalização do Relatório de Adequação bibliográfica pelo NDE. A professora Caterina informou sobre
os componentes curriculares do BHU cuja justificativa não foi ainda preenchida no Relatório de Adequação
Bibliográfica. A reunião do Colegiado do Curso de Humanidades terminou às doze horas e dez minutos
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(12h10min). 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, 29 de Março de 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por CATERINA ALESSANDRA REA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 30/05/2022, às 17:48, 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 20:36, 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 21:19, 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 13:03, 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 ELIZIA CRISTINA FERREIRA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 31/05/2022, às 17:42, 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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