
19/10/2020 SEI/UNILAB - 0180866 - Ata de Reunião

https://sei.unilab.edu.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=210810&infra_sistema… 1/6

 
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA 1ª REUNIÃO EXTRA-ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE BACHARELADO
EM HUMANIDADES - IHL-M CAMPUS DOS MALÊS

Às 14 horas e dez minutos do dia vinte e nove de junho de dois mil e vinte (29/06/2020)
iniciou-se, a distância, pela ferramenta google meet, a reunião do Colegiado do Curso de
Bacharelado em Humanidades. Es�veram presentes à reunião as(os) professoras(es) Elizia
Cris�na Ferreira (coordenadora), Cris�ane Santos Souza, Erica Kawakami, Bruno Amaral
Andrade, Ismael Tcham, Maria Andreia Cardoso dos Santos, Deolindo Nunes Barros,
Eduardo Antônio Estevam, Joyce Aquino, Jucelia Santos Bispo, Juliana Dourado Bueno,
Luciana Schleder Almeida, Lucilene Rezende Alcanfor, Marcio André de Oliveira Santos,
Marcos Carvalho Lopes, Paulo Donizete Siepierski, Tacilla Ciqueira Santos e os
representantes discentes Jaime Cris�na e Panzo Bartolomeu. Jus�ficaram ausência a
professora Zelinda Barros e os professores Alexandre Cohn da Silveira e Fábio Baqueiro
(férias). Informe: A coordenadora, profa. Elizia, iniciou a reunião com o informe sobre a
portaria da SGP que reautoriza os afastamentos e convida a profa. Jucélia para explicá-la.
Esta esclarece que a Unilab não teria atendido todos os critérios para afastamentos
conforme determinação do Ministério da Economia. No entanto, por força de uma liminar,
ou seja, por enquanto, voltam a estar autorizadas as licenças, mas enquanto a
universidade não se ajustar à Resolução de 2019 que trata do tema, corre-se o risco de
não mais serem autorizadas as licenças. A profa. explica que, nesse momento, se está em
fase de construção da adequação à Resolução, na sequencia, o que for definido será ainda
subme�do ao Conselho para ser aprovado. Segundo a profa. Jucélia, o processo está
atrasado na Unilab. As licenças dos servidores só podem ser autorizadas de acordo com o
Plano de Desenvolvimento de Pessoal subme�do ao Ministério da Economia, por isso, é
importante a construção do PDP. A profa. avalia  que a mudança na reitoria atrasou esse
processo. O PDP precisa ser criado, mas ainda há dúvidas quanto a esse documento, por
exemplo, quanto ao percentual de liberação de servidores. O prof. Marcos esclarece sobre
a descrição dos critérios para afastamentos, apontando o problema de não se ter
norma�va a respeito. A coordenadora recupera a memória de saída dos docentes, no
âmbito do IHL. A profa. Jucélia acrescenta, quanto ao órgão responsável pela regulação da
polí�ca de liberação, de acordo com o PDP, que a Unilab não tem uma pró-reitoria de
gestão de pessoas e, sim, uma superintendência e os servidores da SGP ainda não
construíram um entendimento dessa norma�va de 2019. Depois do PDP, o órgão do
Ministério da Economia fará a análise e indicará o número de afastamentos de servidores
que estará autorizado. A Unilab, como explica a profa., ainda está na fase  de
compreensão dessa Resolução. Depois do informe passou-se a discussão dos pontos de
pauta previamente informados na convocação: Ponto 1) aprovação da ata anterior (5ª
reunião Ordinária de Colegiado). A coordenadora fez a leitura da ata da reunião anterior
para sua aprovação. Ata aprovada.  Ponto 2) discussão sobre possível retomada das



19/10/2020 SEI/UNILAB - 0180866 - Ata de Reunião

https://sei.unilab.edu.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=210810&infra_sistema… 2/6

a�vidades de ensino. A coordenadora coloca que desde que houve a alteração do PPC do
curso, tem se chamado a atenção para seu caráter interdisciplinar, inclusive no nome do
curso, entretanto, o curso está registrado no sistema E-Mec como Bacharelado em
Humanidades (BHU) e sua portaria de criação informa o mesmo, de modo que a
coordenadora orienta para que se observe nos documentos que produzirmos a
adequação a essa denominação. Posteriormente, a coordenadora verificará possibilidades
de correção da Portaria de Criação do Curso. A coordenadora ressalta que na memória da
reunião do GT Semestre Remoto faz-se menção a uma minuta sobre a retomada do
trabalho, mas esta não foi compar�lhada ainda, também parece, segundo a leitura da ata
da reunião desse GT, que não está decidido se a retomada do semestre 2020.1 acontecerá
de fato e, nesse caso, como se daria. Elizia informa que a diretora Mirian encaminhou um
documento com 7 pontos que ela, Elizia, gostaria que fossem discu�dos na reunião do
Conselho, propondo que o colegiado do BHU fizesse a discussão sobre o tema para que
ela pudesse levar o posicionamento do grupo a essa reunião de terça-feira. Elizia avalia
posi�vamente o processo de discussão que está em curso na UFRB sobre o mesmo tema e
considera que seja importante reforçarmos no colegiado que não temos de simplesmente
retomar o semestre de onde ele foi interrompido, como se essa interrupção não �vesse se
dado por razões que não tenham sido exclusivamente a pandemia da covid-19. A
coordenadora gostaria de consultar o grupo sobre o que podemos propor a essa minuta,
na tenta�va de imprimirmos as demandas do BHU nesse documento, jus�ficando, assim,
a convocação para a presente reunião extraordinária. A profa. Lucilene observa que o
próprio GT parece não estar suficientemente esclarecido a respeito da possibilidade de
retomada do semestre remotamente, de modo que não tem conseguido informar
adequadamente a comunidade acadêmica, abordando a possibilidade de retomada,
muitas vezes, de modo dissociado, de um lado a carga horária mínima docente em sala de
aula e sua formação para o ensino a distância, e de outro o recurso tecnológico e acesso
necessário à efe�va e integral par�cipação dos discentes nas a�vidades de ensino. A
profa. Caterina par�lha das preocupações colocadas pela profa. e pela coordenadora
quanto à possível imposição de retomada do semestre e argumenta pela importância de
nos posicionarmos contra a reposição, ressaltando que o cenário é de suspensão em
função de uma pandemia de grave proporção e consequências. Ressalta ainda que
estamos todos trabalhando intensamente. Devemos, segundo a profa. Caterina, buscar
entender como está o atendimento das necessidades mínimas aos discentes para
viabilização desse �po de retomada do semestre. Qual a resposta do MEC às nossas
questões, pergunta ela. Os estudantes podem até ter acesso à tecnologia, mas isso não
significa, pontua ela, que saberão usar as ferramentas, interagir e trabalhar nessas
plataformas, quando o próprio Sigaa ainda é um desafio importante para muitos e quando
os próprios docentes estão apenas iniciando sua formação para o trabalho nessa
modalidade. A profa. Juliana Dourado informa que o GT está preocupado em ter uma
resposta para quando o recurso solicitado pela universidade chegar, se chegar e está
tentando levantar informações dos discentes que não responderam o ques�onário, mas o
GT se mostrou desorganizado quanto ao encaminhamento das ações. O prof. Guerola
mostrou-se muito preocupado com o atual cenário e considera que tanto as discussões
em torno da pandemia no Brasil e o semestre remoto na Unilab andam em círculo, com
pouca ou nenhuma efe�vidade. Ele destaca o conteúdo da Portaria 544/2020 do MEC que
deixa claro que a responsabilidade de providenciar os recursos aos estudantes para o
semestre remoto é da ins�tuição, assim como os componentes curriculares que serão
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subs�tuídos por essa modalidade (a distância). “O ministério lavou as mãos e ainda
estamos sem ministro”, observa. O prof. avalia ainda como crí�ca a situação dos
estudantes internacionais na Unilab no contexto pós-pandemia, inclusive, que poderão
estar impedidos de regressar a seus países. Os próprios Estados parceiros poderão se
recusar a organizar a vinda de outros estudantes para a Unilab/Brasil, o que será
dramá�co para a universidade. O prof. propõe que devamos nos posicionar contra o
ensino remoto porque não temos essa possibilidade na Unilab. Profa. Caterina diz que
está de acordo com essa avaliação e sente que, muitas vezes, compromete-se um tempo
significa�vo do trabalho docente em discussões “para pensar algo que não poderá
acontecer, chega a ser desrespeitoso”. O prof. Marcio também acredita que não temos
condições de voltar antes da contenção da pandemia porque ações pontuais não são
suficientes para garan�r o regresso seguro de todos, de modo que a suspensão do
semestre, em sua perspec�va, parece ser o encaminhamento mais viável, mas “tem ainda
muito o que acontecer”, considera ele, “não se pode fazer previsões para daqui a 6 meses,
por exemplo, em que vários cenários são possíveis. A situação não é nada boa”, afirma, há
muito o que ser ponderado quando se conhece pouco sobre disseminação e contágio da
covid-19. O prof. Marcio, contudo, não acredita no cenário de ameaça à existência da
universidade ou à vinda de estudantes do con�nente africano, como receia o prof.
Guerola, embora concorde com este que os instrumentos que estão sendo construídos
pela universidade e pelo governo sejam frágeis. Marcio destaca que sobre a suspensão do
semestre, essa decisão estaria em consonância com outros colegiados e com o sindicato.
Sobre a atuação do GT observa muitos atropelos na condução do assunto. Finaliza
dizendo: “não vejo condições sanitárias e estruturais para esse retorno”. A coordenadora
convida os representantes discentes a colocarem suas reflexões a respeito do assunto e a
levarem para os grupos discentes o que tem sido deba�do e problema�zado no colegiado
sobre a viabilidade ou não da retomada do semestre na modalidade remota. A
coordenadora concorda com as colocações dos profs, considerando o cenário, de fato,
assombroso, mas acredita que “podemos resis�r com o que temos no momento”, sendo
importante construir o posicionamento do colegiado diante das determinações que virão
e também para construir enfrentamentos às questões relacionadas ao semestre remoto.
Diante desse cenário, pensou que um caminho poderia ser o que está sendo discu�do na
UFRB, o de um semestre suplementar. Pensando em possíveis caminhos, a coordenadora
relembrou a experiência com os trimestres da integração acadêmico cultural e considera
duas situações para serem analisadas: 1) não repor o calendário acadêmico 2020.1; 2)
propor um semestre suplementar. Elizia fala da importância de ser feito um levantamento
da situação e quan�ta�vo de formandos e retoma sua preocupação central para a
presente reunião: pensarmos no que propor para a reunião do ConMalês para que possa
ser levado ao GT. No entanto, a profa. Caterina receia não termos margem para
proposituras. A coordenadora compar�lha desse receio, mas argumenta que devemos
tentar construir esse posicionamento do colegiado para manifestarmo-nos publicamente,
nas diferentes instâncias, o que acreditamos ser mais viável nesse momento, na forma de
uma proposta. O prof. Marcio faz a ressalva para que não sejamos contraditórios. “O que
exatamente queremos propor? Isso me preocupa. O que vamos levar para o debate? Se
não temos condições estruturais mínimas para ter um semestre próximo ao normal,
precisaremos ter mais paciência, para debater mais sobre possibilidades de retomada”. De
modo geral, há uma compreensão de que, do ponto de vista formal, 2020 é um ano
comprome�do, conclui Marcio. O prof. Guerola diz que precisamos lutar contra essa
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situação de tenta�va de imposição do semestre remoto, São Francisco do Conde está com
toque de recolher a par�r das 14h, “e vamos discu�r a retomada nesse cenário?”,
pergunta ele. A sua preocupação inclui o fato de que mandamos questões para o Gt e elas
sequer são respondidas, não há retorno, além de que a par�cipação de docentes nesse Gt
é incicpiente, como é a de discentes. Nesse sen�do, propõe um evento amplo do BHU
para conhecer e discu�r a situação dos discentes: como estão vivenciando esse
momento? O que pensam? “É preciso escutar as pessoas, nossos discentes, nós
professores e se preciso, vamos gritar a quem es�ver mais acima, para deixar claro que
nossa luta é por dignidade”, coloca o prof. A coordenadora concorda mas diz que
precisamos considerar o fato de que muitos de nós estaremos em período de férias em
julho, o que poderia inviabilizar a ação proposta e volta a apresentar como estratégia a
nossa mobilização para enfrentar o que certamente virá, a retomada em agosto, pelo que
tudo indica, assim propõe que levemos propostas ou as interdições que queremos colocar
ao GT, em função do que nos pareça mais adequado. Entretanto, a profa, Cris�ane, avalia
que não podemos nos antecipar diante de proposituras que não foram sequer aprovadas
nas devidas instâncias. Ela também alerta para que o fato de que fazendo esforços para
trazer grupos específicos [como, os formandos apenas], estejamos deixando uma
mul�dão para trás. A profa. coloca que precisamos ocupar e provocar essas instâncias e
não lidarmos com as questões como se já es�vessem aprovadas. A coordenadora tem o
mesmo entendimento e propõe que o retomemos o foco na minuta que está sendo
definida no GT e a suspensão do semestre 2020.1. Panzo diz que embora o essencial
tenha sido dito pelos profs., ficou um pouco confuso quando Elizia considerou a
possibilidade de retorno em agosto. Ele ressalta que precisamos olhar também aos que
estão prestes a concluir seus cursos para evitar males ainda maiores lá na frente, embora
devamos pensar, ao mesmo tempo em todos. Também avalia posi�vamente a proposta da
mesa de escuta proposta pelo prof. Guerola. No entanto, não perde de vista que, no fim,
estamos a discu�r tendo que aguardar determinações do MEC. A inquietação de Jaime diz
respeito ao acesso a ao uso das tecnologias para par�cipar adequadamente desse
semestre remoto porque ele mesmo se encontra com dificuldade até para par�cipar da
presente reunião. “Imagino as aulas nessas condições que vão implicar até estudantes se
deslocando para a casa dos outros”. Considera, portanto, a retomada remota inviável. A
coordenadora explicita a posição do colegiado: de que este não considera viável a
retomada do semestre na modalidade remota. A profa. Érica propõe como
encaminhamento que a minuta em construção seja compar�lhada conosco antes de sua
votação e se pensamos que a retomada do semestre é inviável, propõe que não pensemos
em proposições de a�vidades de ensino nesse momento, o que lhe parece contraditório,
como colocara anteriormente o prof. Marcio. A coordenadora elabora a seguinte proposta
a ser subme�da para apreciação do colegiado, enquanto Panzo afirma que podemos fazer
a solicitação e que exigimos respostas aos ques�onamentos que já haviam sido
apresentados, conforme destacara o prof. Guerola. Ao que o prof. acrescenta: “nós nãos
somos ouvidos e não podemos ignorar que não nos respondam” e propõe que exijamos
respostas. O prof. Eduardo pontua que é fundamental buscar a devolu�va dos
ques�onamentos. Outres profes. concordam. Elizia lê as propostas e propõe sua análise e
votação: Proposta 1 (às 16h38min): “após discussão o colegiado solicita um retorno do GT
sobre os pareceres enviados pelos colegiados do IHL e, além disso que "Proposta de
Resolução para atender a Portaria 544/2020" apresentada pela Prograd na úl�ma reunião
do GT de oferta de disciplinas seja compar�lhada com os ins�tutos e colegiados para que
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estes órgãos possam avaliar o documento antes de seu encaminhamento para os órgãos
superiores, de modo que seus ques�onamentos e considerações possam ser incorporadas
à proposta final.” - aprovada unanimemente. Proposta 2 (16h40min), conforme
encaminhamento da profa. Juliana Dourado: “que simultaneamente a demanda seja
enviado por e-mail para a presidência do GT e nossos representantes.” – aprovada
unanimemente. A esta, o prof. Guerola propõe que seja acrescentado que a proposta do
GT não seja encaminhada até que os ques�onamentos colocados pelos colegiados
tenham um retorno e que suas considerações sejam incorporadas a minuta. Todos
concordam.  Jaime coloca que é necessária a proposta de conversa com a comunidade
discente para saber como estão, dizendo que o fórum com a coordenação pode ser uma
possibilidade. Elizia lembra a importância que �veram as ações do Pulsar e destaca que a
ideia é um encontro virtual para conhecer e conversar sobre as experiências nesse
momento de pandemia e de discussão sobre possibilidades e avaliações acerca da
realização de um semestre remoto. A proposta do encontro virtual com esses obje�vos foi
aprovada sem discordância. Elizia pede para que os profs. informem o período de suas
férias. A reunião foi encerrada às dezessete horas e eu, Érica Aparecida Kawakami, profa.
no BHU, do campus dos Malês – São Francisco do Conde – Bahia, redigi a presente ata,
que será lida e assinada por todos os presentes na sua seção de aprovação..
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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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