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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE HISTÓRIA – 2021

Às nove horas e trinta e cinco minutos do dia trinta de junho de dois mil e vinte e um, por meio de
videoconferência na plataforma Google Meet, teve início a quinta 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,
Fábio Eduardo Cressoni, Fernando Afonso Ferreira Júnior, Francisco Sandro da Silveira Vieira, José Josberto
Montenegro Sousa, Larissa Oliveira E Gabarra, Lourenço da Conceição Cardoso, Natalia Cabanillas, Rafael
Da Cunha Scheffer, Roberto Kennedy Gomes Franco. 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 seis pontos: 1º Aprovação de atas; 2º Novo espaço do IH
em Palmares 2; 3º Planos de ensino para o semestre de 2020.2; 4º Processo eleitoral para coordenação;
5º Plano de afastamento 2021-2024; 6º Informes. Posta em votação a pauta foi aprovada por unanimidade.
Em seguida, deu início ao primeiro ponto de pauta, foi aprovada a ata da terceira reunião ordinária, com
uma abstenção. Em seguida, no segundo ponto de pauta, o coordenador apresentou os novos espaços do IH
e da coordenação no primeiro do andar do Palmares 2. Seguiu uma discussão em que foram questionados os
gastos para tais mudanças no contexto de outras necessidades da pandemia e o fato da sala de coordenação
não ter janela. Além disso, foram discutidas as condições físicas para um retorno às aulas presenciais no
contexto de pandemia, como ventilação nas salas, ocupação, intercampi, restaurante universitário, etc. No
terceiro ponto de pauta, em continuação da discussão da quarta sessão ordinária, os planos de ensino
referente ao semestre de 2020.2, previamente compartilhados, foram postos em votação e aprovados. No
quarto ponto de pauta, a coordenação informou que em conversa com a direção foi recomendado iniciar o
processo eleitoral para eleição de uma nova coordenação. Foi criada a comissão eleitoral composta pelos/as
professores/as Aline Cristina de Oliveira Abbonizio, José Josberto Montenegro Sousa, Natalia Cabanillas,
Sérgio Krieger Barreira. Ficou acordado a possibilidade de consulta informal para os casos de haver
nenhuma ou mais do que uma candidatura. No quinto ponto de pauta, referente ao plano de afastamento
para os anos de 2021-2024, o coordenador informou sobre a desistência da Profa. Artemisa, prevista para o
afastamento para pós-doutorado em 2022. O Prof. Sérgio Krieger Barreira manifestou o seu interesse de
antecipar o seu afastamento de 2023 para 2022. O plano de afastamento foi aprovado com esta alteração,
ficando decidido que os afastamentos para 2023 e 2024 seriam deliberados na próxima discussão regular do
plano em março de 2022. No sexto ponto de pauta, Prof. Lourenço informou sobre a realização de uma
atividade com Prof. Acácio Almeida na quarta-feira, dia 7 no âmbito da disciplina Mundo após Guerra Fria,
tendo como tema África no contexto contemporâneo. Prof. Rafael informou sobre as resoluções em
discussão na CPPD, a resolução de afastamentos referente a licença de capacitação, pós-doc, afastamentos
curtos, bem como a resolução da progressão. Prof. Josberto informou sobre a comissão de aproveitamento de
créditos da RP em que está também o PIBID em discussão agora. Questionado por Prof. Fábio, foi
reafirmado que a deliberação do colegiado sobre a equivalência da RP com os estágios continua
prevalecendo. Por final, o coordenador informou que o NDE discutiu a minuta de aproveitamento enviando
sugestões à PROGRAD e sobre a minuta do calendário acadêmico para o próximo semestre. Nada mais
havendo a relatar, os trabalhos foram encerrados às onze horas e vinte 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.

Sérgio Krieger Barreira 
Aline Cristina de Oliveira Abbonizio 
Edson Borges 
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Edson Holanda Lima Barboza 
Fernanda Aparecida Domingos Pinheiro 
Fernando Afonso Ferreira Júnior 
Francisco Sandro da Silveira Vieira 
José Josberto Montenegro Sousa 
Larissa Oliveira E Gabarra 
Lourenço da Conceição Cardoso 
Natalia Cabanillas 
Rafael Da Cunha Scheffer 
Roberto Kennedy Gomes Franco

Anexo

Plano de afastamento do Colegiado do Curso de Licenciatura em História para o triênio 2021-2024

 

Pós-doutorado

 

8/2021-7/2022 Lourenço Cardoso

7/2022-6/2023 Sergio Krieger Barreira

7/2023-6-2024  

 

Licença Capacitação, máximo 3 meses.

 

08-11-2021 Sérgio Krieger Barreira

10-12-2021 Fernanda Pinheiro

01-03-2022 Itacir Luz

04-06-2022 Marcos Dias Coelho

07-09-2022 Edson Borges

10-12-2022 Fábio Eduardo Cressoni 

01-03-2023 Natalia Cabanillas

04-06-2023 José Josberto Montenegro Sousa
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07-09-2023  

10-12-2023 Larissa Gabarra

01-03-2024  

04-06-2024  

 

Documento assinado eletronicamente por SERGIO KRIEGER BARREIRA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 12/08/2021, às 15:11, 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 FABIO EDUARDO CRESSONI, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 12/08/2021, às 15:14, 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 LARISSA OLIVEIRA E GABARRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 12/08/2021, às 15:15, 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 12/08/2021, às 15:33, 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 23/09/2021, às 09:52, 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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