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ATA   DA   REUNIÃO    EXTRAORDINÁRIA     DE   COLEGIADO   Nº   01/2021     

No  dia  cinco  de  abril  de  dois  mil  e  vinte  um  (05/04/2021),  às  quatorze  horas  (14h00min)  foi  realizada,                    

pela  plataforma  do  Google  Meet,   na  sala   meet.google.com/mvz-npsp-jft ,  a  primeira  reunião            

extraordinária  do  ano  (01/2021)  do  Colegiado  do  Curso  de  Bacharelado  em  Humanidades  para  tratar                

dos  seguintes  pontos  de  pauta:  1.   Análise  de  pauta  (ordem  dos  pontos,  inclusão  e  supressão);   2.                  

Informes;   3.   Ensino  remoto  -  Trocas  de  experiências;   4.  Regulamentação  dos  Estágios  não               

Curriculares;  5.  Comissão  para  aproveitamento  de  estudos;  6.   Reestruturação  do  Curso  (Proposta);   7.               

Horário  das  reuniões;   8.   Mostra  de  cinema  ecofalante;   9.   Denúncias  e  críticas  (racismo,  xenofobia,                

internacionalização  do  currículo);   10.  Reunião  com  a  chapa  1  ADUFC  às  16:00.   A  frequência  da                 

reunião  contou  com  quatorze  (14)  docentes  presentes,  sendo  uma  a  nova  professora  substituta,               

três  (03)  discentes  presentes,  seis  (06)  faltas  justificadas,  uma  (01)  docente  em              

afastamento/licença/férias  e  quatro  (04)  faltas  sem  justificativas  informadas  à  coordenação,  do             

total  de  24  membros.  Estiveram  presentes:  a  coordenadora  do  Curso  de  Bacharelado  Interdisciplinar               

em  Humanidades,  Profa.  Dra.  Carolina  Maria  Costa  Bernardo,  o  Prof.  Dr.   Adolfo  Pereira  de  Souza                 

Junior ,  a  Profa.  Dra.  Adilbênia  Freire  Machado,  o  Prof.  Dr.  Antonio  Vieira  da  Silva  Filho,  o  Prof.  Dr.                    

Eduardo  Gomes  Machado,  o  Prof.  Dr.  Francisco  Vitor  Macêdo  Pereira,  a  Profa.  Dra.  Gisele  Soares                 

Gallicchio,  a  Profa.  Dra.  Jo  A-mi,  a  Profa.  Dra.  Jacqueline  da  Silva  Costa,  o  Prof.  Dr,  James  Ferreira                    

Moura  Junior,  o  Prof.  Dr.  Leandro  de  Proença  Lopes,  o  Prof.  Dr.  Marcos  Vinicius  Santos  Dias  Coelho,                   

a  Profa.  Dra.  Natalia  Cabanillas  e  o  Prof.  Dr.  Roberto  Kennedy  Gomes  Franco.  Os  representantes                

estudantis:  Antonio  Wilame  Ferreira  da  Silva  Junior;  Francisco  Wellington  Leite  da  Costa  Moura  e                

Maria  Samara  Fernandes  da  Silva .  A  coordenadora  do  curso  iniciou  a  reunião  cumprimentando  os                

presentes  e  agradecendo  a  participação.   Ponto  1 .  A  coordenadora  apresentou  e  abriu  a  apreciação  da                

pauta   que  foi  votada  e  aprovada.  Assim,  a  coordenadora  iniciou  o   ponto  2 ,  comunicando  os  seguintes                  

informes:  1)  Foi  encaminhado  um  e-mail  referente  as  submissões  de  propostas  sobre  a  Semana                

Universitária.  Na  ocasião,  a  coordenação  pede  que  seja  pensado  de  forma  conjunta,  podendo  ser                

criado  até  um  grupo  para  propor  ideias,  pensando  no  curso.  2)  A  coordenadora  informou  que  a                  

denúncia  de  plágio  do  estudante  matriculado  no  TCC  III,  discutida  na  reunião  Ordinária  01/2021,  não                 

foi  plágio  e  solicitou  que  um  dos  membros  da  comissão  avaliadora  do  caso  relatasse.  O  Prof.  Adolfo                   

Pereira  se  manifestou  informando  o  parecer  da  comissão,  constatando  que  não  se  trata  de  plágio  e  que                   

a  decisão  da  comissão  foi  encaminhar  o  discente  para  a  banca  de  defesa.  3)  A  coordenadora  pontua                   

como  reflexão  para  a  comissão  que  ficou  responsável  de  revisar  o  parecer  do  regimento,  que  um                  
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docente  entrou  em  contato  com  a  coordenação,  embora  de  forma  informal,  comunicando  que  perdeu                

os  prazos  de  manifestação  de  interesse  em  fazer  parte  do  colegiado  e  que  agora  manifesta  o  interesse                   

em  compor  o  colegiado.  Abriu-se  para  informes.  O  Prof.  Eduardo  Machado  informou  que  foi  criado                 

um  comitê  popular  para  o  enfrentamento  contra  o  COVID-19  e  ressalta  a  importância  do  apoio  de                  

outras  pessoas  e  entidades  coletivas  para  o  fortalecimento  do  mesmo.  O  comitê  encontra-se  no  bairro                 

Bom  Jardim,  em  Fortaleza.  Na  oportunidade,  propôs  que  seja  criada  uma  mesa  redonda  na  Semana                 

Universitária,  para  tratar  sobre  pesquisa,  extensão,  experiências,  desafios  e  possibilidades,  convidando             

os  cursos  do  segundo  ciclo  para  trocas  de  experiências.   O  ponto  3  tratou  das  trocas  de  experiências                   

sobre  o  ensino  remoto.  A  coordenadora  convida  a  comissão  de  avaliação  do  PLEx,  composta  pelo                 

Prof.  Marcos  Dias,  o  Prof.  Jon  Cavalcante  e  a  Profa.  Gisele  Gallicchio,  para  apresentar  os  resultados.                  

O  Prof.  Marcos  Dias  apresentou,  em  tela  compartilhada  com  os  membros,  os  resultados  dos                

questionários.   Abriu-se  para  discussão.  As  professoras:  Gisele  Gallicchio,  Natalia  Cabanillas,  Jo  A-mi              

e  o  discente   Antonio  Wilame  manifestaram,  de  forma  oral,  seus  posicionamentos  e  questões  para  se                 

pensar.   Na  sequência,  a  coordenadora  informou  o  alto  índice  de  solicitação  de  trancamentos  de                

componentes  curriculares  e  frisa  que  o  ponto  é  para  refletir  sobre  a  atual  situação.  Em  consenso,                  

foram  apontados  e   aprovados  dois  encaminhamentos .   O  primeiro,  aprovado  sem  abstenções  ou              

votos  contrários:  Criar  um  documento  em  nome  do  colegiado,  se  posicionando  sobre  o  ensino  remoto.                 

Abriu-se  para  manifestações  e  o  Prof.  Leandro  Proença,  a  Profa.  Gisele  Gallicchio  se               

comprometeram,  junto  com  a  coordenadora,  a  compor  a  comissão  responsável  pelo  documento.  O               

segundo  encaminhamento,  aprovado  com  um  voto  contrário  e  duas  abstenções :  Realizar  um               

planejamento  pedagógico  no  curso  para  o  semestre  2020.2.  Abriu-se  para  manifestações  e  a  Prof.                

Natalia  Cabanillas,  a  Profa.  Adilbênia  Freire,  o  Prof.  Leandro  Proença  e  o  Prof.  Adolfo  Pereira  se                  

disponibilizaram  a  compor  a  comissão.  Para  respeitar  o  teto  estabelecido  para  o  horário  final  a  reunião                  

foi  encerrada.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  a  sessão  foi  encerrada  às  dezesseis  (16h00min),  perfazendo                 

assim  duas  horas  de  duração.  Para  constar,  eu,  Carolina  Maria  Costa  Bernardo,  Coordenadora  do                

Curso  de  Humanidades,  lavrei  e  assinei  a  presente  ata,  digitada  em  colaboração  com  Melícia  da  Silva                  

Sá,  Assistente  de  Apoio  à  Gestão  do  Instituto  de  Humanidades,  na  qual,  depois  de  lida  e  aprovada,                   

será   assinada   pelo   Colegiado.   

____________________________________   
Carolina   Maria   Costa   Bernardo   

Coordenadora   do   Curso   de   Bacharelado   em    Humanidades   
  
  

  
APROVAÇÃO   DA   ATA   -   Data   _____/______/______   
  



  

*Fr   -   Frequência   do   dia   da   reunião   /   P   -   Presença   /   FJ   -   Falta   Justificada   /   AF   -   ,Afastamento   /   F   -   Falta   /   Fe   -   
Férias   

  

DOCENTES   Fr*   Assinatura   

1. ADOLFO   PEREIRA   DE   SOUZA   JUNIOR      P     

2. ANTONIO   VIEIRA   DA   SILVA   FILHO      P     

3. CARLOS   HENRIQUE   LOPES   PINHEIRO     FJ     

4. CAROLINA   MARIA   COSTA   BERNARDO        P     

5. EDUARDO   GOMES   MACHADO        P     

6. FRANCISCA   ROSALIA   SILVA   MENEZES       AF     

7. FRANCISCO   VITOR   MACÊDO   PEREIRA        P     

8. GISELE   SOARES   GALLICCHIO        P     

9. JACQUELINE   DA   SILVA   COSTA        P     

10. JAMES   FERREIRA   MOURA   JUNIOR        P     

11. JOANA   D'ARC   DE   SOUSA   LIMA        F     

12. JOANICE   SANTOS   CONCEIÇÃO       FJ     

13. JO   A-MI     P     

14. JON   ANDERSON   MACHADO   CAVALCANTE     F     

15. LEANDRO   DE   PROENÇA   LOPES       FJ     

16. LUIS   CARLOS   SILVA   DE   SOUSA      F     

17. MARCOS   VINICIUS   SANTOS   DIAS   COELHO      P     

18. NATALIA   CABANILLAS      P     

19. RICARDO   OSSAGÔ   DE   CARVALHO     FJ     

20. ROBERTO   KENNEDY   GOMES   FRANCO        P     

21. RUBEN   MACIEL   FRANKLIN     FJ     

22. ROSÂNGELA   RIBEIRO   DA   SILVA     FJ     

23. SALVIO   FERNANDES   DE   MELO      F     

24. SEGONE   NDAGALILA   COSSA     FJ     


