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 Ata da Reunião do Colegiado do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em   

Humanidades, Campus dos Malês. 

 

No dia oito de maio de dois mil e dezenove, às dez horas, na sala 11 do Instituto de 

Humanidades e Letras, Campus dos Malês, situado na Avenida Eugênio Queiros, s/n – 

centro/CEP:43900-000, no município de São Francisco do Conde – BA, realizou-se a reunião 

do colegiado do curso de bacharelado interdisciplinar em Humanidades, Campus dos Malês. 

A reunião foi presidida pela coordenadora do colegiado Elizia Cristina Ferreira, contando com 

a presença dos seguintes docentes: Prof. Pedro Costa Leyva, Prof. Marcos Carvalho Lopes , 

Prof. Karl Gerhard Seibert, Prof. Paulo Donizeti, Prof. Cleber Daniel Lambert da Silva, Prof.ª 

Luciana Scheler Almeida, Prof. Alexandre Cohn da Silveira, Prof.ª Mariana Preta Lyra, Prof.ª 

Maria Andrea Souza, Prof.ª  Layla D. Pedreira, Prof.ª Cinthia Regina Campos, Prof. Márcio 

André de Oliveira Santos e as representantes discentes Vanessa de Jesus Rodrigues e Luciana 

dos Santos Jorge. Justificou a ausência a professora Zelinda Barros. A Coordenadora do 

Curso, havendo quórum, presidiu a reunião que foi iniciada com a apresentação e a votação da 

pauta com a inclusão de pontos não previstos na convocação. Tendo sido aprovada, ficou com 

os seguintes: 1- Aprovação da ata anterior; 2 - Aprovação do calendário de reuniões; 3 - 

representação no conselho do IHL 4 - representação no ConMalês; 5 - bolsas de monitoria 

(voluntárias e remuneradas); 6 - Tutoria do programa Pulsar - indicação da Professora 

Mariana Lyra; 7 - semana do BI e aula inaugural; 8 -  notas e pesos SISU - 2019-2; 9 - 

comissão regimento interno (atualização); 10 - disciplina Metodologia da pesquisa 

Interdisciplinar em Humanidades; 11 - inclusão de novos membros no NDE; 12 - aprovação 

do afastamento pós-doc do professor Cleber Daniel Lambert da Silva (ad referendum).  (1) 

Aprovação da ata anterior, aprovada por unanimidade. (2) Aprovação do calendário de 

Reuniões o seguinte cronograma foi apresentado:  04-06 (ter), 04-07 (qui), 01-08 (qui), 03-09 

(ter), 01-10 (ter), 06-11 (qua), 05-12 (qui), e por 10 votos favoráveis e 3 abstenções o 

calendário foi aprovado. (3) Representação no conselho do IHL o professor Karl Gerhard 

Seibert se voluntariou para a representação do colegiado no conselho do Instituto e a 

professora Layla Pedreira Carvalho para a suplência,  a indicação de ambos foi aprovada sem 

nenhuma abstenção; (4) Representação do conselho Malês O professor Alexandre C. 

Silveira se dispôs a ser o representante do colegiado no ConMalês e sua indicação foi 

aprovada por unanimidade; (5) Bolsas de Monitorias (Voluntárias e Remuneradas) – A 

coordenadora informou os critérios utilizados pela prograd para distribuição de  bolsas 

remuneradas entre todos os cursos da Unilab que contemplou o BI para as disciplinas de 

Metodologia da Pesquisa Interdisciplinar em Humanidades I e Filosofia Africana, o colegiado 

precisava decidir para quais turmas e docentes a o/a monitor/a será encaminhado/a tendo o 

mesmo decidido que para a de “Metodologia I” ficará com a turma que tiver maior número de 

matriculados/as e para a disciplina de Filosofia Africana, se estabelecerá um rodízio entre os 

docentes responsáveis, ficando dessa vez com a turma do professor Marcos Carvalho Lopes. 

Relativamente às bolsas voluntárias, a coordenadora ficou encarregada de consultar os/as 

docentes para manifestarem interesse em participar do edital de seleção; (6) Tutoria do 

programa Pulsar - indicação da Professora Mariana Lyra – Tendo completado um ano de 

tutoria sênior do programa a professora Lia Dias Laranjeiras pediu para ser substituída a 
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professora Mariana Preta Lyra foi indicada pelos membros presentes e seu nome foi aprovado 

por unanimidade; (7) Semana do BI e aula inaugural - A coordenadora apresentou proposta 

vinda dos estudantes de realização da semana do curso e de aula inaugural para o semestre de 

2019-1. O colegiado considerou que é preciso alinhar a realização de eventos acadêmicos 

como semanas de cursos com os demais cursos do instituto e propôs a suspensão provisória 

da proposta aprovando apenas, no momento, a realização da aula inaugural. Essa consideração 

foi aprovada por unanimidade e o professor Cleber D. Lambert ficou com a responsabilidade 

de contatar as possíveis convidadas para ministrar a referida aula; (8) Notas e pesos SISU -

2019-2-  A coordenadora informou que a prograd solicitou manifestação sobre as notas e 

pesos para a prova do enem a serem estabelecidos para entrada no curso via Sisu para o 

período letivo de 2019-2, o colegiado considerou que precisava de mais tempo para estudo e 

que para esse edital manteria os números já utilizados nos anteriores, a proposta foi aprovada 

por unamidade. A coordenação ficou responsável de fazer um levantamento mais específico 

com a PROGRAD referente aos dados; (9) - comissão regimento interno (atualização) - A 

coordenadora informou que a comissão de regimento interno, da qual ela fazia parte, 

escolhida na segunda reunião ordinária de colegiado, ainda não havia conseguido se reunir em 

função do recesso acadêmico e pediu também para ser substituída por outro representante, a 

professora Luciana S. Almeida se dispôs para participar e sua indicação foi aprovada por 

unanimidade; (10) disciplina Metodologia da pesquisa Interdisciplinar em humanidades I 

- A coordenadora informou que a turma que havia sido distribuída para a professora Matilde 

Ribeiro estava sem aula visto que a professora se encontrava afastada e teve sua licença 

renovada,  propôs então que o curso fosse dividido entre alguns/mas docentes para que os/as 

estudantes não sejam prejudicados. A proposta foi aprovada pelo colegiado sem abstenções e 

foram indicados os nomes das professora Layla Pedrei Carvalho, Cinthia Regina Campos, 

Elizia Cristina Ferreira e Daniel de Lucca Reis como responsáveis pela turma; (11) inclusão 

de novos membros no NDE; tendo informado sobre necessidade adequação do PPC do curso 

em caráter urgente e também sobre a saída do professor Fábio Baqueiro, a coordenadora 

sugeriu que todas as áreas de concentração das terminalidades fossem representada no núcleo, 

o coordenador do curso de História foi instado para indicar alguma representação e o 

professor Márcio André de Oliveira Santos se prontificou a representar o curso de Relações 

Internacionais, seu nome foi aprovado por unanimidade; (12) aprovação do afastamento 

pós-doc do professor Cleber Daniel Lambert da Silva (ad referendum) - ratificação da 

decisão tomada ad referendum pela coordenação do colegiado relativamente ao ponto 3 da 

terceira reunião ordinária, que não aconteceu por falta de fórum, o ponto tratava do pedido de 

afastamento do professor Cleber Daniel Lambert para pós-doc e foi encaminhado para reunião 

do conselho do IHL como aprovado considerando discussão anterior desse colegiado sobre as 

formas de substituição do referido professor no período. O colegiado aprovou a decisão sem 

abstenções. Eu, Luana dos Santos, assistente administrativo, lavrei e subscrevi a presente ata 

que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos demais presentes.  

                                      

            

      São Francisco do Conde, 08 de maio de 2019 
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Mariana Preta Oliveira de  Lyra _______________________________________________________ 
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