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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte, às dez horas da manhã, por videoconferência
através do e-mail ins�tucional da Universidade de Integração da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB,
mediante prévia convocação, realizou-se a 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 DO COLEGIADO DO CURSO
DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA – BAHIA, sob a presidência do Coordenador do curso, Eric Brasil
Nepomuceno, com a presença dos seguintes membros: Profa. Maria Cláudia Cardoso Ferreira, vice
coordenadora, Prof. Igor Fonseca Oliveira, Prof. Fábio Baqueiro Figueiredo, Profa. Juliana Barreto Farias,
Profa. Idalina Maria Almeida de Freitas, Prof. Nuno de Pinho Falcão, Profa. Clícea Maria Miranda, Prof.
Paulo Alves Júnior e da discente Ana Carolina de Oliveira Veloso. I. ABERTURA DOS TRABALHOS –
Havendo quórum regulamentar, o Presidente cumprimentou os presentes, e solicitou avaliação do
colegiado quanto da inclusão no pauta de ponto solicitado pelo discente Caio Teixeira. A demanda do
discente se referia a tema deba�do e deliberado pelo colegiado em dezembro de 2019. Não havendo
elementos novos para reavaliação do tema, o colegiado votou unanimemente em não incluir na pauta. O
presidente declarou aberta a sessão e deu prosseguimento dando os seguintes informes: 7ª Edição do
Curso de Formação Básica no Magistério Superior – 2020; Fórum dos Cursos - Reunião dos NDEs - 23 mar
2020;NucLi/Unilab - necessidades/demandas que os seus respec�vos ins�tutos têm e que estão
relacionadas às línguas estrangeiras (Língua Espanhola, Francesa e Inglesa); PROGRAMA DE BOLSA DE
MONITORIA – PBM. Logo em seguida deu inicio as pautas do dia a saber: 1. Ata da 2a reunião ordinária
do colegiado de 2020. Foi realizada a leitura e aprovação da ata da 2ª reunião ordinária do colegiado do
ano de 2020; 2. Apresentação final da distribuição das salas e do rodízio para o semestre 2020.1. O
coordenador apresentou a relação final de salas e rodízio para 2020.1, em uma planilha específica para
todos os docentes do colegiado. Alertou, entretanto, que a coordenação aguardava novas informações
sobre o transcorrer do semestre a par�r de encaminhamentos da reitoria acerca da pandemia de COVID-
19, que estavam previstos para o dia 17 de março; 3. Comissões organizadoras do Fes�val das Culturas e
da Semana Universitária. Foram aprovados os nomes do professor Paulo Alves Júnior como representante
na comissão da Semana Universitária e do professor Nuno de Pinho Falcão para a comissão do Fes�val
das Culturas. A representante discente ficou com a incumbencia de apresentar os nomes de discentes
para as comissões. O professor Paulo sugeriu como pauta para a próxima reunião a elaboração de
planilha e seus respec�vos critérios para a indicação de docentes para comissões futuras; 4. Apreciação
do processo (nº 23804.400263/2020-17) de afastamento para estágio pós-doutoral do docente Fábio
Baqueiro. Para a apreciação desse ponto, o professor Fábio Baqueiro se absteve da reunião, re�rando-se
da videoconferência. O parecer acadêmico emi�do por comissão formada pelos docentes Maria Cláudia,
Paulo Alves e Nuno Falcão, foi lido (despacho 0108465); o coordenador apresentou as alterna�vas de
subs�tuição, demonstrando que: a) o período de afastamento, a ser iniciado em outubro de 2020,
possibilita ao professor assumir as disciplinas do BIH “Iniciação ao pensamento cien�fico” e “Introdução à
vida universitária” no semestre 2020.2, não causando prejuízo ao colegiado nesse semestre; b) que a
professora Fábia Barbosa Ribeiro retorna do período de colaboração técnica em janeiro de 2021, o que
garante a cobertura das disciplinas do professor Fábio no semestre de 2021.1; o professor Paulo apontou
a importância do respeito ao cronograma de saídas para pós-doutorado, estabelecido pelo colegiado, e
que o Fábio atende a esse critério, sendo o primeiro da fila atualmente. Após tais considerações, o
colegiado votou favoravelmente ao processo de afastamento, por unanimidade. 5. Aprovação da decisão
ad referendum do coordenador do curso sobre a indicação do professor Igor Fonseca de Oliveira como
coordenador do PIBID e a professora Maria Cláudia Cardoso Ferreia como voluntária. Após a explicação
do coordenador, apontando a incompa�bilidade da decisão tomada pelo colegiado na úl�ma reunião, a
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decisão ad referendum foi aprovada com abstenção do professor Igor Fonseca Oliveira; 6. Programa de
extensão do curso de história. O professor Paulo apresentou sua proposta de curso de extensão para o
semestre 2020.1 e ficou deliberado que a submissão do formulário do programa de extensão deve
ocorrer até o dia 30 de março de 2020, tendo a professor Juliana e o professor Paulo como responsáveis
pela finalização; 7. Comissão para a�vidade de Extensão “13 de Maio”. Ficou deliberado que o evento de
extensão sobre o 13 de maio desse ano deve somar esforços com evento a ser organizado pelo colegiado
de pedagogia, desde que a perspec�va teórica esteja em conformidade com a proposta pelo curso de
História. Sem mais, a reunião se encerrou por volta das onze horas e cinquenta minutos, e eu, Eric Brasil
Nepomuceno lavrei e subscrevi a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos demais
presentes através do sistema SEI.

Documento assinado eletronicamente por ERIC BRASIL NEPOMUCENO, COORDENADOR(A) DE
CURSO, em 03/04/2020, às 14:35, 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 MARIA CLAUDIA CARDOSO FERREIRA,
COORDENADOR(A) DE CURSO, SUBSTITUTO(A), em 08/04/2020, às 10:29, 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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