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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE HISTÓRIA – 2021

Às nove horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e oito de maio de dois mil e vinte e um, por meio de
videoconferência na plataforma Google Meet, teve início a quarta sessão ordinária do ano de dois mil e vinte
e um do Colegiado do Curso de Licenciatura em História – Ceará, por convocação do Coordenador Professor
Sérgio Krieger Barreira. Estiveram presentes os professores Sérgio Krieger Barreira, Aline Cristina de
Oliveira Abbonizio, Edson Borges, Edson Holanda Lima Barboza, Fernanda Aparecida Domingos Pinheiro,
Francisco Sandro da Silveira Vieira, José Josberto Montenegro Sousa, Itacir Marques da Luz, Larissa
Oliveira E Gabarra, Lourenço da Conceição Cardoso, Marcos Vinicius Santos Dias Coelho, Natalia
Cabanillas, Rafael Da Cunha Scheffer, Roberto Kennedy Gomes Franco, e o representante discente Saido
Baldé, e como convidados os docentes Arilson Dos Santos Gomes e Ruben Franklin Maciel. A reunião foi
iniciada dando as boas vindas ao Francisco Sandro da Silveira Vieira, aprovado como professor substituto da
professora Artemisa. Em seguida, o coordenador leu a pauta, composta por cinco pontos: 1º Indicação de
tutores sênior para o PULSAR; 2º Indicação de membro para GT sobre aproveitamento da RP; 3º
Balanço do semestre de 2020.1 e da matrícula de 2020.2; 4º Planos de ensino para o semestre de
2020.2; 5º Informes. Posta em votação a pauta foi aprovada por unanimidade. Em seguida, deu início ao
primeiro ponto de pauta, em que os professores Rafael da Cunha Scheffer e Sérgio Krieger Barreira
declararam a sua disposição para serem tutores sêniores do curso de história no semestre de 2020.1. O Prof.
Américo deverá substituir o Prof. Sérgio após a sua volta do pós-doutorado em agosto. Em seguida, no
segundo ponto de pauta, o coordenador solicitou a indicação de um nome para representar o curso no GT
sobre o aproveitamento da carga horária da Residência Pedagógica como carga horária de estágio. Foi
indicado o Prof. José Josberto Montenegro Sousa. Na ocasião, foi lembrado que o colegiado já havia
aprovado a equivalência entre a RP e os três estágios no curso tanto para a atual edição, quanto para a edição
anterior da RP. No terceiro ponto de pauta, o coordenador apresentou dados sobre os insucessos no
semestre de 2020.1, bem como fez um balanço da matrícula do semestre de 2020.2 (veja planilha anexa),
seguida de discussão sobre a matrícula. Discutiu-se também o ingresso dos discentes internacionais que,
devido ao contexto de pandemia, permanecerão nos seus países de origem com as aulas realizadas de forma
remota. No quarto ponto de pauta, foram discutidos os planos de ensino do semestre de 2020.2 e os
desafios do ensino remoto. Foram levantadas questões sobre a padronização dos planos de ensino. Foi
decidido postergar a aprovação dos planos de ensino para a reunião seguinte. No quinto ponto de pauta, o
coordenador informou sobre os encaminhamentos da universidade referente à vacina do corpo docente. Prof.
Marcos Vinicius anunciou a realização no dia 31 de maio, às 15 horas, de uma Roda de Conversa – Samba e
Educação com Pedro Abib. Prof. Sérgio informou que o processo eleitoral para a nova coordenação deverá
ter início depois da exoneração no dia 1º de agosto. Profa. Natalia informou sobre a realização da Semana
Nacional de Arquivos – UNILAB. O Arquivo e a História, bem como que o BHU está iniciando uma
metodologia para planejamento pedagógico com um debate de emendas, disciplinas. Prof. Arilson aproveitou
a oportunidade para agradecer o convite para participar da reunião do colegiado e da oportunidade de
ministrar disciplina no curso. Prof. Edson Holanda informou sobre o trabalho do NDE que está fazendo a
discussão das emendas das disciplinas considerando a BNCC, convidando os subeixos a fazerem uma
revisão das emendas também. Foi feita a sugestão de retornar a discussão de plano de ensino por plano de
ensino. O coordenador lembrou que condensamos a discussão por causa do aumento do volume de
disciplinas, mas sugeriu a realização de uma discussão mais ampla no próximo semestre. Profa. Larissa falou
sobre o perfil do nosso curso e informou sobre experiência de extensão da disciplina de Laboratório 3 que
realizará uma mesa na semana universitária com discentes e representantes de quilombo. Nada mais havendo
a relatar, os trabalhos foram encerrados às onze horas e trinta e cinco minutos e eu, Sergio Krieger Barreira,
lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos membros do Colegiado do
Curso.
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Edson Holanda Lima Barboza 
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Larissa Oliveira E Gabarra 
Lourenço da Conceição Cardoso 
Marcos Vinicius Santos Dias Coelho 
Natalia Cabanillas 
Rafael Da Cunha Scheffer 
Roberto Kennedy Gomes Franco

representante discente Saido Baldé 
Convidados: 
Arilson Dos Santos Gomes 
Ruben Franklin Maciel

.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO KRIEGER BARREIRA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 28/07/2021, às 11:20, 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 FERNANDA APARECIDA DOMINGOS PINHEIRO,
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 28/07/2021, às 11:21, 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 MARCOS VINICIUS SANTOS DIAS COELHO, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 28/07/2021, às 11:22, 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 NATALIA CABANILLAS, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 28/07/2021, às 11:22, 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 RAFAEL DA CUNHA SCHEFFER, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 28/07/2021, às 11:23, 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 FRANCISCO SANDRO DA SILVEIRA VIEIRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 28/07/2021, às 11:59, 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 EDSON HOLANDA LIMA BARBOZA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 31/07/2021, às 21:05, 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 EDSON BORGES, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR,
em 20/10/2021, às 17:39, 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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