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No  dia  vinte  e  dois  de  junho  de  dois  mil  e  vinte  um  (22/06/2021),  às  quatorze  horas  (14h00min)  foi                     
realizada,  pela  plataforma  do  Google  Meet,  na  sala   http://meet.google.com/oom-jvsz-xxu ,  a           
segunda  reunião  ordinária  do  ano  (02/2021)  do  Colegiado  do  Curso  de  Bacharelado  em               
Humanidades  para  tratar  dos  seguintes  pontos  de  pautas:   1.   Informes;   2.  Análise  de  pauta                
(prioridades,  inclusão  e  supressão);   3.  Aprovação  das  atas  Ordinária  01/2021  e  extraordinária              
01/2021;   4.  Afastamento  Prof.  Antonio  Vieira  (situação  das  turmas);   5.   Protocolo  para  situações  de                
TCC  não  previstas  no  atual  PPC;   6.  Retorno  da  comissão  do  Regimento  Interno  do  Colegiado;   7.                  
Retorno  da  Comissão  Planejamento  Pedagógico;   8.   Retorno  da  Comissão  de  Curricularização  da              
Extensão;   9.  Retorno  da  situação  do  NDE;   10.  Regulamentação  dos  Estágios  não  curriculares               
(Comissão);   11.  Comissão  para  Aproveitamento   de  Estudos  (Processo 23282.007375/2021-10  para           
1/07);   12.  Reestruturação  do  Curso  (Proposta);   13.   Denúncias  e  críticas  (racismo,  sexismo,              
xenofobia,  internacionalização  do  currículo);   14.   Planos  de  Ensino  (Fundamentos  e  a             
publicização?);   15.  Apreciação  e  Aprovação  do  documento  sobre  o  Ensino  Remoto;   16.   Saída  para                
Licença  Capacitação  -  Professor  James  Ferreira  Junior;   17.  Semana  do  BHU;   18.  Gravações  e                
destino  de  nossas  aulas  online.   A  frequência  da  reunião,  que  pode  ser  conferida  nominalmente                
em  tabela  no  final  deste  documento,  contou  com  dezesseis  (16)  docentes  presentes,  sendo  uma                
a  professora  substituta,  três  (3)  discentes  presentes,  cinco  (5)  faltas  justificadas,  dois  (2)               
docentes  em  afastamento  e  duas  (2)  faltas  sem  justificativas  informadas  à  coordenação.              
Estiveram  presentes:  a  coordenadora  do  Curso  de  Bacharelado  Interdisciplinar  em  Humanidades,             
Profa.  Dra.  Carolina  Maria  Costa  Bernardo,  o  Prof.  Dr.  Carlos  Henrique  Lopes  Pinheiro,  o  Prof.  Dr.                  
Eduardo  Gomes  Machado,  o  Prof.  Dr.  Francisco  Vitor  Macêdo  Pereira,  a  Profa.  Dra.  Jacqueline  da                 
Silva  Costa,  o  Prof.  Dr.  James  Ferreira  Moura  Junior,  a  Profa.  Dra.   Joanice  Santos  Conceição,  a                  
Profa.  Dra.  Jo  A-Mi,  o  Prof.  Dr.  Jon  Anderson  Machado  Cavalcante,  o  Prof.  Dr.  Leandro  de                  
Proença  Lopes,  o  Prof.  Dr.  Marcos  Vinicius  Santos  Dias  Coelho,  o  Prof.  Dr.  Ricardo  Ossagô  de                  
Carvalho,  o  Prof.  Dr.   Ruben  Maciel  Franklin,  a  Profa.  Dra.  Rosângela  Ribeiro  da  Silva,  e  o  Prof.  Dr.                    
Segone  Ndagalila  Cossa.  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  abriu  para  os  informes.   Ponto  2.  A  coordenadora  apresentou  todos  os  pontos  e  abriu  a                  
apreciação  da  pauta.  Falou  sobre  a  necessidade  do  colegiado  pensar  as  prioridades  do  curso  para  os                  
seis  meses  restantes  da  gestão  de  forma  coletiva  e  participativa.  Fez  uma  síntese  das  demandas                 
priorizadas  pela  gestão  e  o  que  foi  possível  realizar  nesse  contexto  da  pandemia.  Informou  que  tanto                  
ela,  como  o  prof.  Jon,  não  desejam  apresentar  candidaturas  e  que  seria  importante  o  colegiado  já  ir                   
pensando  na  transição  e  na  próxima  eleição.  Sendo  os  semestres  de  2020.2  e  2021.1  tempo  para                  
organizar  e  realizar  as  prioridades  para  esse  período.  A  mesma  sugeriu  mudança  de  ordem  do  ponto                  
11.  Planos  de  Ensino  (Fundamentos  e  a  Publicização)  para  o  ponto  10.  O  professor  Carlos  Henrique                  
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Lopes  Pinheiro  sugere  que  o  ponto  16.  Saída  para  Licença  Capacitação  -  Professor  James  Ferreira                 
Junior  seja  realocado  para  o  ponto  5.  Sem  abstenções  e  voto  contrário,  a  pauta  foi  aprovada.                   
Ponto  3.  Aprovação  das   atas  Ordinária  01/2021  e  Extraordinária  01/2021  foi  realizada  sem               
abstenções  ou  votos  contrários.   No   ponto  4 ,  a  coordenadora  relata  a  situação  do  professor                
Antonio  Vieira  da  Silva  Filho,  que  está  em  afastamento  para  cuidados  com  a  saúde  da  família.                  
Explica  que  com  o  afastamento,  duas  turmas  ficam  sem  professor:  Estrutura  e  Relação  Social  (com                 
25  discentes)  e  IPC  (com  41  discentes).  Sobre  a  turma  de  Estrutura  e  Relação  Social,  informa  que  a                    
solução  pensada  junto  à  direção  do  IH  foi  migrar  25  discentes,  de  forma  igual,  para  as  outras                   
turmas.  E  que  os  professores  Lucas  Marcelo  Tomaz  de  Souza,  Ricardo  Ossagô  de  Carvalho  e                 
Fernando  Afonso  Ferreira  Junior  manifestaram  acordo.  Sobre  a  turma  de  IPC,  a  coordenadora               
sugere  que  os/as  docentes  que  já  ministraram  a  disciplina  e  tenham  material  pronto  possam  assumir                 
a  turma  de  IPC  de  forma  colaborativa.  Os  professores  Leandro  de  Proença  Lopes,  Rosangela                
Ribeiro  da  Silva,  Adilbênia  Freire  Machado,   Jon  Anderson  Machado  Cavalcante,  James  Ferreira              
Moura  Junior  se  solidarizam  com  a  situação  e  se  dispuseram  a  assumir  as  aulas  da  disciplina.   As                   
resoluções  foram  aprovadas  pelo  colegiado.   Ponto  5.   A  coordenadora  apresentou  a  solicitação  de               
saída  por  licença  capacitação  do  professor   James  Ferreira  Moura  Junior.  O  professor  em  questão                
fala  da  sua  expectativa  em  relação  a  experiência  formativa  no  exterior,  agregando  na  sua  relação                 
profissional  com  o  curso,  e  informa  que  já  contactou  os  docentes   Adilbênia  Freire  Machado,  Jon                 
Anderson  Machado  Cavalcante  e  Ruben  Maciel  Franklin   para  substituí-lo  durante  a  capacitação.  O               
professor  Carlos  Henrique  Lopes  Pinheiro,  como  diretor,  apresenta  as  etapas  necessárias  para  a               
contemplação  da  licença.   Sem  discussão  colegiada,  a  saída  para  licença  do  prof.  James  foi                
aprovada,  sem  abstenções  ou  votos  contrários.   No   ponto  6   a  coordenadora  apresentou  a  situação               
na  qual  a  coordenação  de  TCC  e  de  curso  tem  recebido  questionamentos  sobre  os  formatos  de  TCC                   
não  previstos  no  PPC  de  2019,  mas  já  aprovados  no  novo  regulamento  de  TCC.  Há  uma  demanda                   
sobre  produções  de  TCC  em  formatos  ainda  não  previstos  e  que  o  colegiado  deveria  votar  o  aceite                   
ou  o  não  aceite  de  outros  formatos,  até  que  seja  publicado  o  novo  PPC  com  o  novo  regulamento  de                     
TCC.  A  coordenadora  apresentou  uma  questão  específica  de  uma  orientanda  da  professora              
Jacqueline  da  Silva  Costa  que  pretende  realizar  uma  autobiografia,  modalidade  não  prevista  no  PPC                
atual.  Os/as  docentes  Jon  Anderson  Machado  Cavalcante,  Jo  A-Mi,  Joanice  Santos  Conceição  e               
Carlos  Henrique  Lopes  Pinheiro  se  manifestaram  oralmente  e  pontuaram  a  urgência  na  atualização               
do  PCC  com  o  novo  regulamento.  Após  discussão  foi  colocado  em  votação  a  anuência  do  colegiado                  
sobre  a  orientação  da  professora  Jacqueline  da  Silva  Costa  ao  trabalho  de  TCC  na  modalidade  não                  
prevista  no  PPC  atual.   Tópico  aprovado,  sem  abstenções  ou  votos  contrários.  Ponto  7.   A                
coordenadora  apresenta  o  quantitativo  de  processos  de  Aproveitamento  de  Estudos  recebidos  pela              
coordenação  por  semestre,  entre  3  e  4,  e  informa  da  urgência  de  criar  uma  nova  comissão                  
permanente  para  o  Aproveitamento   de  Estudos.  Informa  também  que  a  comissão  anterior  formada               
pelos  professo res  José  Josberto  Montenegro  Sousa  e  Joana  Elisa  Rower  ficou  por,  provavelmente,               
dois  anos,  mesmo  a  portaria  não  indicando  data  de  início  e  fim  do  mandato.  Abriu-se  para  a                   
discussão  e  o  docente  Marcos  Vinicius  Santos  Dias  Coelho  pontuou  a  necessidade  da  definição  do                 
tempo  de  cada  comissão.  Após  a  manifestação  de  interesse  do  prof.  Marcos  Vinicius  Santos  Dias                 
Coelho  e  profa.  Jacqueline  da  Silva  Costa   o  colegiado  aprovou  a  comissão  de  Aproveitamento                
pelo  período  de  um  (1)  ano,  prorrogável  por  igual  período .   Ponto  8.   A  coordenadora  apresenta                 
ao  colegiado  uma  situação  preocupante  que  trata  sobre  casos  de  racismo,  xenofobia,  machismo,               
sexismo,  autoritarismos  em  sala  de  aula  que  chegam  até  a  coordenação  de  forma  “não  oficial”  e  diz                   



que  gostaria  de  pensar  com  o  colegiado  de  que  forma  a  coordenação  e  o  curso  podem  atuar                   
(pedagogicamente,  afetivamente,  institucionalmente)  no  atendimento  à  estas  situações.  Se           
manifestaram  verbalmente  os/as   docentes  Leandro  de  Proença  Lopes,  Jacqueline  da  Silva  Costa,              
Joanice  Santos  Conceição,  Eduardo  Gomes  Machado  e  Carlos  Henrique  Lopes  Pinheiro.  E  as               
sugestões  foram:  1)  Incluir  o  tema  no  planejamento  pedagógico;  2)  realizar  uma  reunião  de                
colegiado  apenas  para  discutir  o  assunto;  3)  Realizar  campanhas  educativas  através  de  projeto  de                
extensão,  seminário  de  partilha  de  experiências;  4)  Chamar  uma  reunião  com  a  PROPAE  para                
buscar  orientação  e  suporte;  5)  Realizar  seminários  pedagógicos  de  partilha  de  experiências.  Após               
discussão,   ficou  decidido  que  as  propostas  1,  2  e  5  seriam  encaminhadas  pela  comissão  de                 
planejamento  e  pela  comissão  de  curricularização  da  extensão.  Comissões  formadas  pelos/pelas             
docentes  Adilbênia  Freire  Machado,  Adolfo  Pereira  de  Souza  Junior,  Leandro  de  Proença  Lopes,               
Marcos  Vinicius  Santos  Dias  Coelho,  Natália  Cabanillas  e  Jon  Anderson  Machado  Cavalcante.   E               
que  o  ponto  4  seria  encaminhado  pela  coordenadora.   Ponto  9.   A  coordenadora  apresenta  o                
ponto  fazendo  uma  me mória  da  situação  do  Regimento   Interno  do  Colegiado  desde  sua  aprovação                
no  colegiado  até  o  retorno  dado  pela  Câmara  de  Graduação.  As  docentes  Jo  A-Mi  e  Jacqueline  da                   
Silva  Costa,  membros  da  comissão,  apresentaram  as  mudanças  que  realizaram  para  atender  ao               
parecer  dado  pela  Câmara  de  Graduação.  A  professora  Jo  A-Mi  relata  os  questionamentos  feitos  no                 
parecer  com  relação  ao:   1)  quantitativo  de  vinte  e  dois  (22)  membros  para  compor  o  colegiado;   2)   a                    
figura  do  vice-coordenador  com  acento  nato; 3)   periodicidades  das  reuniões  por  semestre.  Os               
docentes  relataram  necessitar  de  maior  tempo  para  ler  e  analisar  minuciosamente  o  texto  e  foi  dado                  
o  seguinte  encaminhamento  sugerido  pelo  colegiado:  que  o  ponto  seja  discutido  na  próxima  reunião                
extraordinária.   Foi  aprovada  uma  reunião  extraordinária  para  a  próxima  semana,  dia             
28/06/2021,  às  10h.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  a  sessão  foi  encerrada  às  dezesseis  horas  e  trinta                   
minutos  (16h30min),  perfazendo  assim  duas  horas  e  meia  de  duração.  Para  constar,  eu,  Carolina                
Maria  Costa  Bernardo,  Coordenadora  do  Curso  de  Humanidades,  lavrei  e  assinei  a  presente  ata,                
digitada  em  parte  por  Najara  Alves  Barboza,  Estagiária  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   _____/______/______   
  
DOCENTES   Fr*   Assinatura   

ADOLFO   PEREIRA   DE   SOUZA   JUNIOR   F     

ANTONIO   VIEIRA   DA   SILVA   FILHO   FJ     

CARLOS   HENRIQUE   LOPES   PINHEIRO   P     



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

CAROLINA   MARIA   COSTA   BERNARDO   P     

EDUARDO   GOMES   MACHADO   P     

FRANCISCA   ROSALIA   SILVA   MENEZES   AF     

FRANCISCO   VITOR   MACÊDO   PEREIRA   P     

GISELE   SOARES   GALLICCHIO   FJ     

JACQUELINE   DA   SILVA   COSTA   P     

JAMES   FERREIRA   MOURA   JUNIOR   P     

JOANA   D'ARC   DE   SOUSA   LIMA   F     

JOANICE   SANTOS   CONCEIÇÃO   P     

JO   A-MI   P     

JON   ANDERSON   MACHADO   CAVALCANTE   P     

LEANDRO   DE   PROENÇA   LOPES   P     

LUIS   CARLOS   SILVA   DE   SOUSA   FJ     

MARCOS   VINICIUS   SANTOS   DIAS   COELHO   P     

NATALIA   CABANILLAS   FJ     

RICARDO   OSSAGÔ   DE   CARVALHO   P     

ROBERTO   KENNEDY   GOMES   FRANCO    FJ     

RUBEN   MACIEL   FRANKLIN   P     

ROSÂNGELA   RIBEIRO   DA   SILVA   P     

SALVIO   FERNANDES   DE   MELO   AF     

SEGONE   NDAGALILA   COSSA   P     


