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Ata da 2ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Graduação em Bacharelado 

Interdisciplinar - Campus dos Malês – 13/02/2019. 

 

Às dez horas e quinze minutos (10h15min) do dia treze de julho fevereiro de dois mil e 

dezenove (13/02/2019), mediante prévia convocação, teve início, na Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), no Campus dos Malês, na 

cidade de São Francisco do Conde, Bahia, no auditório do Campus, a 2ª Reunião Ordinária do 

Colegiado do Curso de Graduação em Bacharelado Interdisciplinar. Fizeram-se presentes na 

reunião os/as docentes: Alexandre Cohn da Silveira, Carla Craice da Silva, Carlos Maroto 

Guerola, Caterina Rea, Claudilene Silva, Clarisse Goulart Paradis, Cleber Daniel Lambert da 

Silva, Elizia Cristina Ferreira, Gerhard Seibert, Ismael Tcham, Joyce Amancio de Aquino, 

Jucélia Bispo dos Santos, Luciana Almeida, Marcos Carvalho Lopes, Maria Andrea dos Santos 

Soares, Mariana Lyra, Paulo Donizeti Siepierski, Ramon Capelle, Zelinda Barros. Esteve 

presente o representante dos discentes Anderson Gois Carvalho. Justificaram a ausência os 

professores: Cristina Teodoro, Mariana da Costa Aguiar Petroni, Bruno Amaral de Andrade, 

Paulo Gomes Vaz e Tacilla da Costa e Sá Siqueira Santos. A Coordenadora do Curso, havendo 

quórum, presidiu a reunião que foi iniciada com a apresentação e a votação da pauta. O 

colegiado decidiu por unanimidade que o critério de escala para secretariar as reuniões seria o 

de ordem alfabética dos nomes dos presentes, sendo assim, o professor Alexandre Cohn da 

Silveira foi designado como secretário da reunião e redator da ata. A pauta foi aprovada tal como 

previamente divulgada aos membros do colegiado e começou a ser apresentada com uma 

inversão dos pontos, igualmente aprovada pelos presentes, conforme a ordem seguinte:  (3) 

Comissão para o regimento interno do Colegiado: Foi composta e aprovada uma comissão 

responsável por organizar o regimento interno do Colegiado do Curso de Bacharelado 

Interdisciplinar, que deve construir uma proposta a ser apresentada ao colegiado. Dessa 

comissão fazem parte os seguintes membros: Elizia Cristina Ferreira, Clarisse Goulart Paradis, 

Alexandre Cohn da Silveira e Ramon Capelle, como representantes docentes, e o estudante 

Anderson Gois Carvalho  ficou de indicar a representação discente. (1) Atualização do NDE: 

Uma vez sendo necessária a atualização da composição do Núcleo Docente Estruturante com a 

renovação de 50% de seus membros, os professores Zelinda Barros, Ramon Capelle, Paulo 

Gomes Vaz, Paulo Donizeti Siepierski e Jucélia Bispo dos Santos foram eleitos como novos 

integrantes da equipe do NDE. O novo grupo de trabalhos tem como tarefa repensar as áreas de 

pesquisa do curso, repensando suas terminalidades e organizando uma necessária coordenação 

de pesquisa a ser inserida no PPC do Bacharelado Interdisciplinar. (2) Editais para 

preenchimento de vagas ociosas: Apesar das adversidades em termos de infraestrutura, mas 

entendendo o papel social da universidade e  levando em consideração um índice alto de evasão, 

o que afeta a avaliação do curso, o colegiado entendeu por unanimidade que deveria aderir aos 

editais para preenchimento de vagas ociosas, em todas as modalidades ofertadas e com o maior 

número de vagas possível, o qual será definido após a reunião entre coordenadores de cursos. 

O colegiado igualmente entendeu a necessidade de buscar ações no sentido de diminuir o 

número de vagas ociosas e a evasão do curso. (4) Uniformização do procedimento de 

matrícula do TCC: O colegiado decidiu por unanimidade que, a partir do semestre 2019.1 o 

procedimento a ser seguido quanto à matrícula no TCC seria o seguinte: os alunos procuram o 
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professor orientador com o formulário próprio de matrícula o qual, após assinado pelo professor 

será entregue ao coordenador do curso, que fará a efetivação da matrícula. (5) Calendário 

anual de reuniões: O colegiado acordou que se reunirá sempre nas primeiras semanas de cada 

mês, alternando os dias da semana entre terça, quarta e quinta-feira, às nove horas (9h00min), 

ficando o próximo encontro marcado para o dia dois do mês de abril (02/04/2019). Foram 

apresentados os informes pela Coordenação: (1) Informe sobre a 1ª Reunião das 

coordenações: A coordenadora do colegiado fez um breve relato da primeira reunião de 

coordenadores, destacando os pontos discutidos na ocasião, com enfoque nas necessidades 

relativas ao curso de Bacharelado Interdisciplinar, a saber: uniformização dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso; deliberação sobre códigos de vaga; curricularização da extensão; 

cronograma de eventos na página do IHL. (2) Informe sobre a primeira versão dos horários 

para 2019.1: Ainda em caráter provisório, a coordenadora expôs uma prévia dos horários das 

disciplinas para o seguinte semestre, apenas para conhecimento dos professores do colegiado. 

Após deliberação sobre os pontos de pauta e a apresentação dos informes, a reunião do 

Colegiado do Curso de Graduação em Bacharelado Interdisciplinar foi encerrada pela 

coordenadora do Colegiado às doze horas e trinta minutos (12h30min). Eu, secretário/a ad hoc, 

elaborei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada  após aprovação na próxima 

reunião de colegiado. 

 

São Francisco do Conde, 13 de fevereiro de 2019.  

  

Nome 
Assinatura 

 
Alexandre Cohn da Silveira _________________________________________ 

Carla Craice da Silva _________________________________________ 

Carlos Maroto Guerola _________________________________________ 

Caterina Rea _________________________________________ 

Claudilene Silva _________________________________________ 

Clarisse Goulart Paradis _________________________________________ 

Cleber Daniel Lambert da Silva _________________________________________ 

Elizia Cristina Ferreira _________________________________________ 

Gerhard Seibert _________________________________________ 

Ismael Tcham _________________________________________ 
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Joyce Amancio de Aquino _________________________________________ 

Jucélia Bispo dos Santos _________________________________________ 

Luciana Almeida _________________________________________ 

Marcos Carvalho Lopes _________________________________________ 

Maria Andrea dos Santos Soares _________________________________________ 

Mariana Lyra _________________________________________ 

Ramon Capelle _________________________________________ 

Zelinda Barros _________________________________________ 

Anderson Gois Carvalho _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


