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9ª Reunião Ordinária do colegiado do
Interdisciplinar em Humanidades Campus dos Malês.

Curso

de

Bacharelado

No dia oito de outubro de dois mil e dezenove (08/10/2019), às dez horas (10h30), no
auditorio 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 nona reunião ordinária do colegiado do curso de Bacharelado
Interdisciplinar em Humanidades, Campus dos Malês. A reunião foi presidida pela
coordenadora do colegiado, professora Elizia Cristina Ferreira, contando com a
presença dos seguintes docentes: Prof. Alexandre Cohn da Silveira, Prof.Tacilla da C.
Sirqueira Santos, Prof. Zelinda Barros, Prof. Caterina Rea, , Prof. Ismael Tachan, Prof.
Lucilene Rezende, Prof. Deolindo de Barros , Prof. Paulo Donizeti, Prof. Layla Daniele
Pedreira Carvalho, Prof. Gerhard Sibert, Com os seguintes informes: 1. Aprovação do
PPC: O PPC foi enviado para o CPAC que enviou um despacho informando a
necessidade de alguns ajustes no projeto, correções como ementa, carga horária, pontos,
correção bibliográfica e substituição de disciplina. 2. Concurso edital 34 - Setor de
estudos filosofia: Foi realizado o concurso simplificado para contratação de docente
para substituição do professor Cleber D. Lambert da Silva que está afastado para pósdoutorado, o concurso teve três aprovados, apesar de ter sido liberado pela SEAC, entre
o período de realização do concurso e homologação do resultado, saiu uma portaria da
reitoria mudando as condições para aprovação desse tipo de contratação que excluía a
substituição de professores em afastamento para pós doutorado ou licença capacitação.
Assim sendo a homologação não foi autorizada pela Reitoria, o que exigiu uma
reconfiguração da distribuição das disciplinas, para adequação. Em seguida começou-se
a discussão dos pontos de pauta: 1) Aprovação das atas anteriores: Foram lidas e
aprovadas por todos(as) os(as) presentes na reunião. 2) Oferta turno matutino: A
coordenadora explicou que embora o ppc do curso preveja curso integral com
concentração noturno, já há algum tempo que se optou por abrir turmas pela manhã, por
questões de espaço (não há salas suficientes para oferta apenas tarde e noite), no
entanto, não é possível manter oferta nos três turnos em todos os semestres pois não há
pessoal para tanto, então nos semestres finais as turmas ficam só tarde e noite, ocorre
que muitos estudantes que ingressam no período matutino têm expectativa de fazer o
curso todo nesse período, o que não é possível, a coordenadora pediu sugestões ao
colegiado sobre como resolver essa situação, propondo talvez a exclusão das turmas da
manhã. Após discussão foi acordado por unanimidade que, considerando questões de
espaço e demanda ainda é cedo para tormar tal decisão e que será preciso amadurecer
tal debate para os próximos semestres a depender do andamento das obras do campus e
outros fatores. 3) Definição de colegiado do curso: A coordenadora explicou que a
definição do colegiado de curso é único item que falta ser resolvido para conclusão dos
trabalhos de aprovação do regimento interno do curso. Existe no âmbito do IHL uma
definição vigente que ainda não foi formalizada e que separou os docentes do Instituto
nos colegiados de curso, sendo que no caso do BI são oito os professores cujas vagas
são consideradas destinadas ao curso. Entretanto, não houve, segundo recordam os
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presentes, nenhuma discussão prévia de como seria feita essa divisão nem tampouco
uma oficialização desses critérios. Nem todos os docentes estão satisfeitos com essa
definição, além do que é necessário definirmos quem faz parte do colegiado para fins de
organização de oferta de disciplinas, afastamentos, etc, já que muitos colegas além
desses oito dão aula no curso (sem o que não seria possível garantir a oferta). A
coordenadora salientou ainda que essa discussão, embora necessária, extrapola esse
colegiado e deve ser feita no âmbito do instituto considerando o caráter interdisciplinar
dos cursos. Foi aprovado então, por unanimidade que, para fins de organização
temporária, deve-se usar a definição vigente de que fazem parte do colegiado todos os
docentes que dão aula no curso no semestre, até que um critério de composição seja
discutido junto ao conselho do IHL. 4) Fórum interno de discussão do BI: A
coordenadora apresentou a proposta de realização de um fórum interno de debate sobre
o BI e os cursos de segundo ciclo a ele vinculados, considerando que já tivemos a
primeira turma de formados nos dois ciclos e também questões com a discutida no
ponto 3. Após debate, foi aprovada a realização do fórum para semestre que vem, a
sugestão de convocação de ao menos um representante de cada curso do Instituto e os
nomes das professoras Caterina Rea e Elizia Cristina Ferreira, como membros da
comissão representando o BI. 5) Aula inaugural: O colegiado deliberou não fazer a
aula inaugural esse semestre, aprovado sem nenhuma abstenção. 6) Representação no
conselho do IHL: A coordenadora apresentou a demanda de substituir os
representantes Professor Karl Gerhard e Ivette Tatiana Carrascal (representante e
suplente respectivamente), após discussão foram indicados o professor Paulo Donizeti
Siepierski, como representante e a professora Tacilla da Costa e Sá Siqueira Santos
como suplente. 7) O que ocorrer: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada
às doze horas (12h00) e eu, Luana dos Santos Sobral apoio administrativo do Instituto
de Humanidades e Letras-Malês, lavrei e subscrevi a presente ata que depois de lida e
aprovada, será assinada pelos demais presentes na seção de sua aprovação.

São Francisco do Conde, 08 de Outubro de 2019

Alexandre Cohn da Silveira ______________________________________________
Bruno Amaral de Andrade _______________________________________________
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Campus dos Malês, Avenida Juvenal Queiroz, s/n– Centro, CEP: 43900-000 – São Francisco do
Conde – BA – Brasil
E-mail: ihlmales@unilab.edu.br
Tel.: + 55 (71) 3651.8520

Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB
Instituto de Humanidades e Letras do Campus dos Malês
Clicea Maria de Miranda_________________________________________________
Daniel de Lucca _________________________________________________________
Deolindo Nuno de Barros _________________________________________________
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Juliana Barreto Farias ____________________________________________________
Layla Daniele Pedreira Carvalho __________________________________________
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