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1. Da finalidade 
O presente edital tem por objetivo realizar o processo de seleção de membros docentes para               
composição do Colegiado do Curso de Humanidades, gestão 2021-2024. 
 
2. Da representação 
2.1 O Colegiado do Curso de Bacharelado em Humanidades é o órgão consultivo,             
deliberativo, normativo e executivo no que concerne aos assuntos acadêmicos,          
administrativos e disciplinares da administração básica setorial, em matéria de ensino,           
pesquisa e extensão.  
2.2 A representação docente no Colegiado do Curso de Bacharelado em Humanidades será             
composta por vinte e dois (22) professores e professoras do Instituto de Humanidades /IH,              
com atuação nas atividades de ensino, e/ou pesquisa (incluindo orientação) e/ou extensão no             
curso de Humanidades, auto-indicados nesta chamada pública, na qual deverão manifestar o            
interesse em compor o colegiado para o mandato de três anos (2021-2024). Os             
interessados(as) deverão preencher o formulário     
(https://forms.gle/D328UYN9zHUxrWQf7) e enviá-lo durante o perído de inscrição, de         
29 de outubro a 09 de novembro de 2020. 
 
3. Da vigência da representação docente no Colegiado do Curso 
3.1 A composição do Colegiado do Curso de Humanidades, gestão 2021-2024, será eleita             
para mandato de 3 (três) anos, podendo ser prorrogado por igual período. 
3.2. O início do mandato se dará a partir da data de publicação da portaria. 
 
4. Dos requisitos para candidatura 
4.1 Poderão se auto-indicar para compor o Colegiado do Curso de Humanidades, aqueles e              
aquelas que compõem o corpo docente do Instituto de Humanidades-IH e tem atuação nas              
atividades de ensino, e/ou pesquisa (incluindo orientação) e/ou extensão nos curso de            
Humanidades, História, Pedagogia, Sociologia e Antropologia. 
4.2 Fica impedido de se auto-indicar os/as docentes vinculados/vinculadas a outros institutos. 
 
5. Das inscrições 
5.1 Os/as docentes deverão preencher formulário de manifestação de interesse disponível no            
endereço: https://forms.gle/D328UYN9zHUxrWQf7 
5.2 A coordenação nomeará uma comissão, composta por membros do atual colegiado, para             
analisar as inscrições. 
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6. Dos critério para composição do colegiado 
6.1 Serão selecionados para composição de colegiado todas e todos docentes           
inscritas/inscritos dentro das 22 vagas para titulares, respeitando os seguintes critérios: 

a. Prioridade para docentes cujos códigos de vagas estejam vinculados exclusivamente          
ao BHU na época do edital.  

b. Representação mínima de um/uma (1) docente por terminalidade. 
c. Garantir representação de 25% de docentes brasileiros/brasileiras autodeclarados(as)         

negros/negras. 
d. Garantir representação de docentes por gênero, mínimo de 50% de mulheres. 
e. Garantir representação mínima de um/uma (1) docente LGBTQIA+. 
f. Maior tempo de atuação no curso (no ensino e/ou na orientação). 

6.2 Como critérios de desempate, serão respeitados os seguintes critérios: Lotação em            
disciplinas do BHU nos últimos 3 anos; Orientações nos últimos 3 anos; e Idade. 
6.3 Uma vez selecionados os 22 titulares, os demais inscritos, serão considerados suplentes. 
6.4 Na vacância do titular, será convocado o primeiro/a primeira suplente e assim             
sucessivamente. 
 
7. Das disposições gerais 
7.1. Os recursos deverão ser enviados para o e-mail (coordbhu@unilab.edu.br), com o título             
Recurso Edital BHU 01/2020 
7.2 Os casos omissos serão avaliados pela coordenação e comissão responsável pelo processo             
de seleção. 
 

CRONOGRAMA 

Inscrição - Manifestação de 
interesse 

 29 de outubro a 9 de novembro https://forms.gle/D328UYN9zHU
xrWQf7 

Homologação das Inscrições 11 de novembro http://unilab.edu.br/editais-ihl-ca
mpus-da-liberdadepalmares/ 

Recurso 12 de novembro Enviar e-mail para 
(coordbhu@unilab.edu.br) 

Resultado Final das Inscrições Até 16 de novembro http://unilab.edu.br/editais-ihl-ca
mpus-da-liberdadepalmares/ 

Análise das candidaturas 16 a 18 de novembro http://unilab.edu.br/editais-ihl-ca
mpus-da-liberdadepalmares/ 

Homologação da composição até 19 de novembro http://unilab.edu.br/editais-ihl-ca
mpus-da-liberdadepalmares/ 

Recurso 20 de novembro Enviar e-mail para 
(coordbhu@unilab.edu.br) 

Resultado Final da Composição 
do Colegiado 

23 de novembro http://unilab.edu.br/editais-ihl-ca
mpus-da-liberdadepalmares/ 
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