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 No  dia  cinco  de  novembro  de  dois  mil  e  vinte  um  (05/11/2021),  às  dez  horas  da  manhã 
 (10h00min)  foi  realizada,  através  da  plataforma  Google  Meet,  na  sala 
 meet.google.com/vaa-ansp-zce  ,  a  quarta  reunião  extraordinária  do  colegiado  do  curso  de 
 Bacharelado  em  Humanidades  (04/2021),  com  o  seguinte  ponto  de  pauta:  1.  Desvinculação  do 
 BHU  das  terminalidades  no  dia  12.11.2021  .  A  frequência  da  reunião,  que  pode  ser 
 conferida  nominalmente  em  tabela  no  final  deste  documento,  contou  com  vinte  e  quatro 
 (24)  docentes  presentes,  sendo  duas  professoras  que  não  fazem  parte  do  colegiado,  cinco 
 (5)  discentes  presentes,  quatro  (4)  docentes  em  afastamento  e  uma  (1)  falta  sem 
 justificativa  informada  a  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,  o  Prof.  Dr.  Carlos 
 Henrique  Lopes  Pinheiro,  a  Profa.  Dra.Catarina  Alessandra  Rea,  a  Profa.  Dra.  Denise  Ferreira 
 Costa  Cruz,  o  Prof.  Dr.  Eduardo  Gomes  Machado,  a  Profa.  Dra.  Francisca  Rosália  Silva 
 Meneses,  o  Prof.  Dr.  Francisco  Vitor  Macedo  Pereira,  a  Profa.  Dra.  Gisele  Soares Gillicchio,  a 
 Profa.  Dra.  Jacqueline  da  Silva  Costa,  a  Profa.  Dra.  Janaina  Campos  Lobo,  a  Profa.  Dra.  Jo 
 A-mi,  a  Profa.  Dra.  Joana  D'arc  Sousa  Lima,  a  Profa.  Dra.  Joanice  Santos  Conceição,  o  Prof. 
 Dr.  Jon  Anderson   Machado  Cavalcante,  a  Profa.  Dra.  Larissa  Oliveira  e  Gabarra,  o  Prof.  Dr. 
 Leandro  de  Proença  Lopes,  o  Prof.  Dr.  Marcos  Vinicius  Santos  Dias  Coelho,  a  Profa.  Dra. 
 Natalia  Cabanillas,  o  Prof.  Dr.  Ricardo  Ossagô  de  Carvalho,  o  Prof.  Dr.  Roberto  Kennedy 
 Gomes  Franco,  a  Profa.  Dra.  Rosangela  Ribeiro  da  Silva,  o  Prof.  Dr.  Ruben  Maciel  Franklin  e 
 o  Prof.  Dr.  Salvio  Fernandes  de  Melo.  Os  representantes  estudantis:  Ana  Raquel  Silva 
 Reginaldo,  Geyse  Anne  da  Silva,  Moisés  Tavares  Cá,  Sandra  Nhikibam  Adelino,  Talia 
 Ferreira  da  Silva  e  Whallison  Rodrigues  Gomes  .  A  sessão  foi  conduzida  pela  coordenadora  do 
 curso,  a  Profa.  Dra.  Carolina  Maria  Costa  Bernardo,  que  iniciou  a  fala  saudando  a  todos/as  e 
 agradecendo-os  pela  presença.  Em  seguida,  apresentou  a  pauta  do  trabalho  que  é  a  1. 
 desvinculação  do  curso  de  bacharelado  em  Humanidade  as  terminalidades  .  Feito  isto,  ela 
 fez  uma  introdução  bem  detalhada  ao  colegiado  do  curso  sobre  a  reunião  do  dia  três  de 
 novembro  do  ano  dois  mil  e  vinte  um  com  a  vice-reitora  da  Unilab,  apresentando  as 
 informações  contidas  no  documento  MEMÓRIA  DA  REUNIÃO  DA  GESTÃO  SUPERIOR 
 COM  IH  que  seria  enviada  posteriormente.  Informou  que  no  dia  (01/11/202)  recebeu,  por 
 e-mail  o  convite  enviado  pela  chefia  de  gabinete  da  Unilab  para  uma  reunião  presencial  no 
 campus  da  Liberdade,  na  sala  do  conselho,  marcada  para  o  dia  três  do  referido  mês  e  ano,  cuja 
 pauta  da  reunião  seria:  vagas  no  Sistema  de  Seleção  Unificada  -  SISU.  O  encontro  no  dia 
 03/11  contou  com  a  representação  das  coordenações  e  da  direção  do  Instituto  de 
 Humanidades,  a  vice-reitora,  pró-reitora  de  graduação,  a  pró-reitora  de  assuntos  estudantis.  A 
 coordenadora  informa  que  a  vice-reitora  começou  a  reunião  narrando  sobre  a  situação  dos 
 cursos  com  a  apresentação  dos  dados  do  portal  do  Ministério  da  Educação  Superior  –  MEC  e 
 do  Sigaa,  em  relação  ao  número  de  vagas  ofertas  e  ocupadas,  abordando  a  diferença  existente 
 nesses  dois  quesitos  que  acabam  por  impactar  na  Lei  Orçamentária  Anual  –  LOA.  Destacou  a 
 questão  apresentada  pela  reitoria  sobre  1)  a  desvinculação  do  curso  de  História  do  Campus 
 dos  Malês  por  problemas  internos  e  o  interesse  de  coordenações  de  alguns  cursos  das 
 terminalidades  sobre  a  desvinculação,  2)  os  problemas  do  tempo  de  permanência  dos 
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 discentes  (do  primeiro  e  segundo  ciclo),  que  têm  as  suas  implicações  no  auxílio  por  conta  de 
 novo  sistema  de  assistência  estudantil  (SAE)  que  será  implementado,  3)  as  auditorias  externas 
 pelas  quais  passou  a  UNILAB  e  que  por  isso  a  gestão  superior  recomendou  a  realização  de 
 uma  auditoria  interna  do  BHU.  A  coordenadora  sublinhou  que  o  documento  apresentado  não 
 continha  número  do  processo  de  auditoria  e  que  ela  mesma  procurou  o  departamento  de 
 auditoria  solicitando  informações,  mas  o  setor  respondeu  para  procurar  na  internet.  Na 
 reunião  a  vice-reitora  afirmou  ter  feito  análise  dos  dados  referentes  ao  curso  de  BHU,  em  que 
 a  mesma  identificou  os  seguintes  problemas:  fluxograma  do  curso,  integração  curricular, 
 diplomação,  duplicidade  de  componentes  curriculares  no  curso  de  primeiro  ciclo  e  segundo, 
 não  participação  das  terminalidades  no  SISU,  baixo  desempenho  nas  terminalidades  e 
 problemas  com  carga  horária  de  trabalho  de  conclusão  de  curso  -  TCC.  As  soluções  que  a 
 gestão  superior  apresentou  foi  a  adesão  das  terminalidades  ao  SISU,  desvinculação  do  curso 
 de  Humanidades  das  terminalidades  e  a  reformulação  dos  Programas  pedagógicos  dos  cursos 
 com  vista  a  resolver  os  problemas  existentes.  A  coordenadora  informou  que  a  vice-reitora 
 afirmou  que  as  decisões  ali  tomadas  foram  fruto  das  reuniões  que  ela  participou  no  MEC.  A 
 Profa.  Dra.  Carolina  Maria  Costa  Bernardo,  na  qualidade  de  coordenadora  do  curso  de 
 Humanidade,  disse  que  perguntou  à  vice-reitora  sobre  os  documentos  da  auditoria  externa  e 
 interna  e,  questionou  porque  a  coordenação  não  foi  informada  sobre  o  resultado  da  auditoria. 
 Ainda,  disse  que  informou  a  vice-reitora  de  que  a  coordenação  tem  ciência  dos  problemas  do 
 curso  existentes,  que  havia  um  GT  trabalhando  nessa  linha,  mas  que  devido  a  situação 
 pandêmica  os  trabalhos  pararam.  E  por  uma  questão  de  segurança  no  repasse  das  informações 
 tratadas  na  reunião  do  dia  três  ao  colegiado,  a  coordenadora  afirmou  ter  perguntado  à 
 vice-reitora  por  várias  vezes  se  o  BHU  seria  desvinculado  das  terminalidades,  sendo  a 
 resposta  dela  a  confirmação  .  Contudo,  no  dia  seguinte,  ela  recebeu  e-mail  da  vice-reitora 
 afirmando  que  ela  não  havia  confirmado  aquilo  na  reunião.  Além  disso,  a  coordenadora, 
 Profa.  Dra.  Carolina  Maria  Costa  Bernardo  destacou  ter  procurado  o  reitor,  mas  não  obteve 
 retorno  por  parte  dele.  Depois  dessa  introdução  a  coordenadora  abriu  o  espaço  para  as/os 
 professoras/es  inscritas.  Sendo  assim,  o  Prof.  Dr.  Marcos  Dias  Coelho  iniciou  a  sua 
 argumentação  solidarizando  com  a  coordenadora  do  curso  pela  situação  que  ela  está 
 enfrentando.  Na  fala  do  professor  sublinhou  que  os  componentes  curriculares  de  BHU  são 
 sempre  questionados  por  toda  universidade  sendo  assim,  de  modo  singular,  ele  observa  esse 
 ataque  como  uma  agressão  ao  projeto  do  curso.  Além  disso,  questionou-se  se  é  possível  tomar 
 uma  decisão  dessa  natureza  sem  consultar  o  CONSUNI  e  os  colegiados  dos  cursos,  pois,  esses 
 cursos  têm  seus  Programas  Pedagógicos  do  curso  ligado  a  do  Bacharelado  em  Humanidades. 
 Destacou  que  a  redução  do  número  de  ingresso  não  é  somente  na  Humanidades  da  Unilab 
 neste  período  de  pandemia,  mas  sim,  é  uma  situação  que  outras  universidades  estão  lidando 
 com  ela.  Para  ele  é  fundamental  encarar  essa  luta,  defender  o  curso  e  se  possível  convocar  a 
 audiência  pública  e  outras  coordenações  de  curso  a  fim  de  esclarecer  a  situação.  Em  seguida, 
 a  palavra  foi  com  o  Prof.  Dr.  Adolfo  Pereira  De  Sousa  Júnior  que  afirmou  a  solidariedade  com 
 a  coordenadora.  De  forma  particular,  ele  reconhece  que  aprendeu  bastante  no  BHU  e  sabe  que 
 o  curso  precisou  de  algumas  manutenções.  Chamou  atenção  para  o  fato  da  política  de 
 desvincular  o  curso  das  terminalidades  não  ser  uma  política  amadora,  mas  sim  de  acabar  com 
 BHU.  Para  ele,  a  quebra  do  curso,  ou  seja,  a  sua  desvinculação,  tem  contrapartida  na  abertura 
 do  curso  de  medicina,  pois,  afirmou  que  é  a  política  do  Governo  Federal.  Por  sua  vez,  a 
 convidada  Profa.  Dra.  Caterina  Alessandra  Rea  do  curso  de  Humanidades  do  Campus  dos 
 Malês  afirma  a  sua  solidariedade  e  força  à  coordenadora  e  diz  que  o  conteúdo  da  reunião  que 
 tiveram  no  Malês  foi  parecido  e  que  seria  importante  uma  reunião  ampliada  dos  institutos  de 
 Humanidade  do  Ceará  e  da  Bahia.  A  Profa.  Dra.  Jacqueline  da  Silva  Costa  falou  sobre  o 
 trabalho  do  GT,  da  necessidade  de  fazer  uma  carta  denúncia  desse  desmando  e  também 



 assegurou  a  necessidade  de  fazer  uma  queixa  no  Ministério  Público  Federal.  Além  disso, 
 afirmou  que  a  gestão  superior  da  universidade  pode  criar  meios  de  comunicação  para  a 
 divulgação  dos  cursos  da  terminalidade,  mas  que  o  problema  não  é  o  curso  de 
 Humanidades.   Whallison  Rodrigues  Gomes,  discente  do  curso,  reiterou  que  esse  intento  de 
 desmonte  de  cursos  de  Humanidades  não  é  de  hoje,  mas  de  muito  tempo.  Ainda,  na  mesma 
 linha  do  raciocínio,  assegurou  que  o  ato  é  uma  ação  arbitrária,  pois  não  transitou  nas 
 dimensões  e  searas  da  democracia,  dado  que  não  foram  consultadas  as  instâncias  que  devem 
 ser  ouvidas,  o  que  por  sua  vez,  é  uma  política  de  falta  de  diálogo  da  gestão  superior  com  aos 
 demais  órgãos  e  instâncias  universitárias.  A  Profa.  Dra.  Natalia  Cabanillas  disse  que  o 
 desvinculamento  afetará  os  cinco  projetos  pedagógicos  dos  cursos  do  IH,  haja  vista  que  estes 
 PPCs  estão  vinculados  e  foram  avaliados  pelo  Ministério  da  Educação  com  nota  quatro  e 
 cinco  (4  e  5).  Ainda  salientou  que  o  curso  não  tem  o  problema  da  produtividade,  pois  teve  29 
 projetos  aprovados  no  Programa  de  Bolsa  de  Extensão,  Arte  e  Cultura  -  PIBEAC  com  bolsa  e 
 sem  bolsa,  o  curso  tem  mestrado  interdisciplinaridade,  então,  considerou  a  proposta  da  gestão 
 superior  em  relação  ao  curso  como  proposta  enganosa.   A  mesma  afirmou  que  o  curso  tem 
 pouco  ingresso,  mas  a  solução  pode  ser  de  muitas  outras  formas,  mas  não  dessa  forma  de 
 desvinculá-lo  ao  terminalidades.  Dentre  as  soluções  apontadas  pela  profa.  a  recuperação  do 
 funcionamento  do  restaurante  universitário,  pensar  num  período  híbrido  que  possa  permitir 
 mais  ingresso  dos  alunos  no  BHU  do  que  entrar  diretamente  pela  terminalidades  que  não 
 ajuda  o  discente  a  integrar  de  melhor  forma  na  vida  universitária.  A  Profa.  Dra.  Jo  A-mi 
 sublinhou  a  necessidade  de  se  pautar  nas  decisões  coletivas  que  vieram  dos  Grupos  de 
 Trabalho  (GTs)  encaminhados  para  Ministério  Público  incluindo  discussões  de  planos  de 
 carreira  das/os  professoras/es  do  curso.  A  Profa.  Dra.  Gisele  Soares  Gillicchio  reforça  a  ideia 
 de  fazer  denúncia,  manifestações  e  também  de  recorrer  à  justiça.  O  Prof.  Dr.  Francisco  Vitor 
 Macedo  Pereira  salientou  que  a  evasão  não  é  problema  dos  cursos  da  Unilab,  mas  sim  da 
 gestão  superior  da  universidade.  Falou  sobre  os  editais  específicos  de  política  afirmativa  para 
 o  ingresso  das  indígenas,  quilombolas  e  cinquenta  por  cento  dos  estudantes  dos  países 
 africanos  que  não  estão  sendo  respeitados  pela  gestão  superior.  A  Profa.  Dra.  Francisca 
 Rosalia  Menezes  reforça  a  ideia  de  chamar  os  coordenadores  dos  cursos  de  terminalidades 
 para  dialogar  e  ver  essa  situação  de  desvinculação  do  curso  de  Humanidades.  O  Prof.  Dr. 
 Salvio  Fernandes  de  Melo  chamou  atenção  para  pensar  nos  modos  de  ação  e  destruição  do 
 curso.  O  Prof.  Dr.  Adolfo  Pereira  de  Souza  Junior  disse  que  o  colegiado  ainda  não  deve 
 recorrer  à  questão  de  justiça  dado  que  não  tem  informações  de  maneira  formal  sobre  a  reunião 
 do  dia  três  do  mês  de  novembro  do  ano  dois  e  vinte  um  (03/11/2021).  Não  obstante,  a 
 primeira  coisa  a  ser  feita  é  no  sentido  do  colegiado  produzir  uma  carta  formal  solicitando  à 
 gestão  superior  da  universidade  sobre  as  informações  da  reunião  do  dia  acima  referido  a  fim 
 prevenir  cair  no  discurso  do  adversário.  Também  destacou  a  ideia  de  solicitar  a  transparência 
 por  parte  da  reitoria  sobre  a  origem  dos  fundos  que  foram  alocados  para  financiar  a 
 implementação  do  curso  da  medicina  quando  a  universidade  não  possui  fundos  para  garantir  a 
 bolsa  dos  estudantes  do  curso  de  Humanidades.  Em  resumo,  a  Profa.  Dra.  Carolina  Maria 
 Costa  Bernardo,  destacou-se  que  na  memória  da  reunião  apresentada  pela  vice-reitora  ela 
 afirmou  que  os  cursos  devem  discutir  quarenta  por  cento  (40%)  da  sua  carga  horária  em 
 ensino  a  distância  -  EAD,  trazendo  assim  o  projeto  do  MEC  das  Universidades  digitais.   Para 
 finalizar,  a  coordenadora,  Profa.  Dra.   Carolina  Maria  Costa  Bernardo  fez  o  resumo  das 
 propostas  e  encaminhamentos  levantados  pelas/os  professoras/es:  1  .  Sugerido  pela  Profa.  Dra. 
 Caterina  Alessandra  Rea  que  o  colegiado  de  humanidades  do  Ceará  participasse  na  reunião  do 
 dia  oito  de  novembro  de  dois  mil  e  vinte  um  (08/11/2021)  do  colegiado  de  humanidades  do 
 Malês  para  que  possa  fortalecer  as  bases  e  consequentemente,  convocar  uma  outra  reunião 
 geral  dos  institutos;  2  .  Fazer  uma  carta  de  denúncia  à  comunidade;  3  .  Emitir  denúncia  ao 



 Ministério  público  e  também  fazer  Live  e  vídeos  curtos  para  divulgação  (ambas  propostas 
 foram  sugeridas  pela  profa.Dra.  Jacqueline  da  Silva  Costa);  4  .  Sugerido  pelo  estudante 
 Whallison  Rodrigues  Gomes  pediu  que  os/as  professores/as  d  o  colegiado  do  curso  assinassem 
 a  nota  de  CA  e,  5  .  Convidou  os  docentes  do  curso  a  tomarem  parte  na  Assembleia  geral 
 extraordinária  convocada  pelo  corpo  discente  do  curso;  6  .  A  Profa.  Dra.  Natalia  Cabanillas 
 sugeriu  a  construção  de  informações  que  o  colegiado  já  possui  para  a  arquitetura  de 
 documentos  que  podem  servir  de  provas  para  que  possa  combater  as  informações  que  foram 
 apresentadas  pela  gestão  superior  da  universidade;  7  .  Colocada  pela  Profa.  Dra.  Jo  A-mi,  fazer 
 o  encaminhamento  dos  documentos  do  GT  para  a  comunidade;  8  .  Profa.  Dra.  Gisele  Soares 
 Gillicchio  concordou  com  a  manifestação  pública  e  jurídica  do  colegiado;  9  .  Sugerido  pelo 
 Prof.  Dr.  Roberto  Kennedy  Gomes  Franco,  salientou  a  ideia  das  publicações  nas  redes  sociais; 
 10  .  Profa.  Dra.  Rosalia  propôs  a  ideia  de  realizar  consultar  as  demais  coordenações  dos  cursos 
 sobre  o  posicionamento  deles;  e  por  fim,  11  .  Prof.  Dr.  Adolfo  Pereira  de  Souza  Junior  sugeriu 
 que  antes  de  tomar  a  decisão  de  fazer  encaminhamentos  para  justiça  é  melhor  ter  em  mão 
 documentos  formais  que  podem  servir  de  escudo  para  o  colegiado  prosseguir  com  uma  ação 
 jurídica.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  a  sessão  foi  encerrada  às  treze  horas  e  dez  minutos 
 (13h10min),  perfazendo  assim  três  horas  e  dez  minutos  de  duração  da  reunião.  Para  constar, 
 eu,  Carolina  Maria  Costa  Bernardo,  Coordenadora  do  Curso  de  Humanidades,  lavrei  e  assinei 
 a  presente  ata,  digitada  em  parte  por  Mafudje  Seide,  Estagiário  do  Instituto  de  Humanidades, 
 na qual, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Colegiado. 
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 Carolina Maria Costa Bernardo 

 Coordenadora do Curso de Bacharelado em Humanidades 

 APROVAÇÃO DA ATA - Data _____/______/______ 

 DOCENTES  Fr*  Assinatura 

 ADOLFO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR  P 

 ANTONIO VIEIRA DA SILVA FILHO  AF 

 CARLOS HENRIQUE LOPES PINHEIRO  P 

 CAROLINA MARIA COSTA BERNARDO  P 

 EDUARDO GOMES MACHADO  P 

 FRANCISCA ROSALIA SILVA MENEZES  P 

 FRANCISCO VITOR MACÊDO PEREIRA  P 



 GISELE SOARES GALLICCHIO  P 

 JACQUELINE DA SILVA COSTA  P 

 JAMES FERREIRA MOURA JUNIOR  AF 

 JOANA D'ARC DE SOUSA LIMA  P 

 JOANICE SANTOS CONCEIÇÃO  P 

 JO A-MI  P 

 JON ANDERSON MACHADO CAVALCANTE  P 

 LEANDRO DE PROENÇA LOPES  P 

 LUIS CARLOS SILVA DE SOUSA  AF 

 MARCOS VINICIUS SANTOS DIAS COELHO  P 

 NATALIA CABANILLAS  P 

 RICARDO OSSAGÔ DE CARVALHO  P 

 ROBERTO KENNEDY GOMES FRANCO   P 

 RUBEN MACIEL FRANKLIN  P 

 ROSÂNGELA RIBEIRO DA SILVA  P 

 SALVIO FERNANDES DE MELO  AF 

 SEGONE NDAGALILA COSSA  F 

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


