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 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE COLEGIADO Nº 04/2021 

 No  dia  vinte  e  três  de  julho  de  dois  mil  e  vinte  um  (23/07/2021),  às  quatorze  horas 
 (14:00min)  foi  realizada,  pela  plataforma  do  Google  Meet,  na  sala 
 h�ps://meet.google.com/vas-zwbd-xtu  ,  a  quarta  reunião  ordinária  do  ano  (04/2021)  do 
 Colegiado  do  Curso  de  Bacharelado  em  Humanidades  para  tratar  dos  seguintes  pontos 
 de  pautas:  1.  Análise  de  pauta  (ordem,  prioridade,  inclusão  e  supressão);  2.  Informes;  3. 
 Aprovação  das  atas  ordinária  02/2021,  extraordinária  02/202 e  ordinária  03/2021;  4. 
 Semana  do  BHU  (Comissão);  5.  Regulamentação  dos  Estágios  não  Curriculares 
 (Comissão);  6.  Mudança  de  data  das  próximas  reuniões;  7.  Retorno  do  Regimento 
 Interno  -  Conselho  IH;  8.  Retorno  da  Comissão  Planejamento  Pedagógico  -  Resultado 
 reuniões;  9.  Aprovar  publicação  dos  Planos  de  Ensino;  10.  Apreciação  e  Aprovação  do 
 documento  sobre  o  Ensino  Remoto;  11.  Retorno  da  Comissão  de  Curricularização  da 
 Extensão;  12.  Retorno  da  situação  do  NDE  –  Regimento;  13.  Reestruturação  do  Curso 
 (Proposta);  14.  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  (1)  professora  que  não  faz  parte 
 do  colegiado  e  uma  (1)  que  encontra-se  de  férias,  três  (3)  discentes  presentes,  três 
 (3)  faltas  justificadas,  quatro  (4)  docentes  em  afastamento,  dois  (2)  docentes  de 
 férias  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  Júnior,  o  Prof.  Dr.  Francisco  Vitor  Macêdo  Pereira,  a  Profa. 
 Dra.  Gisele  Soares  Gallicchio,  a  Profa.  Dra.  Jacqueline  da  Silva  Costa,  a  Profa.  Dra. 
 Joana  D’arc  de  Sousa  Lima,  a  Profa.  Dra.  Jo  A-Mi,  o  Prof.  Dr.  Jon  Anderson  Machado 
 Cavalcante,  o  Prof.  Dr.  Leandro  de  Proença  Lopes,  o  Prof.  Dr.  Luis  Carlos  Silva  de 
 Sousa,  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  e  o  Prof.  Dr.Segone  Ndagalila  Cossa.  Os  representantes  estudantis:  Ana 
 Raquel  Silva  Reginaldo,  Sandra  Dam  Adelino  Baptista  Biifa  e  Whallison  Rodrigues 
 Gomes.  A  coordenadora  do  curso  iniciou  a  reunião  cumprimentando  os  presentes  e 
 agradecendo  a  participação.  Ponto  1.  A  coordenadora  situa  os  colegas  sobre  os  pontos 
 de  pautas,  altera  o  ponto  de  pauta  1,  ficando  a  análise  de  pautas  como  ponto  1,  informes 
 ponto  2.  O  professor  Adolfo  Pereira  de  Souza  Júnior  sugere  que  o  ponto  8  seja 
 realocado  para  o  ponto  3.  A  coordenadora  apresentou  e  abriu  a  apreciação  da  pauta,  que 
 foi  votada  e  aprovada.  A  coordenadora  inicia  o  ponto  2  dando  os  seguintes  informes:  a. 
 Nova  gestão  gestão  CA;  b.  Situação  da  professora  Adilbênia;  c.  Situação  dos  discentes 
 ativos/abandonos/ausências;  d.  Vagas  ociosas:  1189  (2012  a  2021);  e.  Propostas  para 
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 PSEE  2021-1;  f.  III  COPENOR;  g.  Reclamações  e  denúncias  (metodologias, 
 autoritarismo,  faltas,  avaliação);  h.  Representações  (terminalidades,  discente);  i.  Lutas, 
 dores,  como  apoiamos  no  coletivo;  j.  Novas  salas.  O  professor  Francisco  Vitor  Macêdo 
 Pereira  informa  o  acontecimento  da  Aula  Magna  do  programa  de  pós-graduação  em 
 Humanidades  ministrada  pelo  professor  Renato  Nogueira,  no  dia  09  de  agosto  2021.  O 
 professor  Roberto  Kennedy  Gomes  Franco  manifesta-se  verbalmente  e  relata  via  chat  a 
 Resolução  Complementar  Consepe/UNILAB  n°  2,  de  16  de  julho  de  2021.  Sem  mais 
 manifestações,  seguiram  para  o  ponto  3  .  A  coordenadora  passa  a  fala  para  a  Comissão 
 Planejamento  Pedagógico.  Os/as  docentes  Adolfo  Pereira  de  Souza  Júnior,  Leandro  de 
 Proença  Lopes,  Adilbenia  Freire  Machado,  Natália  Cabanillas  relataram  que  as  reuniões 
 com  as  turmas  de  todos  os  semestres  foram  iniciadas,  mas  sem  conclusão.  Informam 
 que  no  decorrer  do  semestre  todas  as  reuniões  faltosas  serão  realizadas  e  que  na  próxima 
 reunião  ordinária  do  colegiado  do  BHU,  o  relatório  será  apresentado.  O  professor 
 Adolfo  Pereira  de  Souza  Junior  sugere  a  criação  de  um  drive  na  coordenação  para  cada 
 disciplina,  como  forma  de  compartilhar  planos  de  ensino  e  textos.  Se  manifestaram 
 verbalmente  os/as  docentes  Jacqueline  da  Silva  Costa,  Gisele  Soares  Gallicchio,  Segone 
 Ndangalila  Cossa,  Marcos  Vinicius  Santos  Dias  Coelho.  Após  discussões  os  seguintes 
 encaminhamentos  foram  dados:  1.  Comunicar  o  corpo  docente  do  Instituto  de 
 Humanidades  sobre  o  trabalho  da  comissão  de  Planejamento  Pedagógico;  2.  Criar 
 drives  das  disciplinas  no  email  da  coordenação;  3.  Inserir  representações  discentes;  4. 
 Intervenção/ação  sobre  os  problemas  relatados  (racismo,  não  leitura,  epistemicidios);  5. 
 Definir  carga  horária  para  planejamento  pedagógico  como  participação,  assim  como 
 definir  o  calendário  dessas  reuniões.  Sem  abstenções  ou  votos  contrários  os 
 encaminhamentos  foram  votados  e  aprovados  .  Ponto  4.  A  coordenadora  informa  aos 
 colegas  e  reforça  a  importância  de  uma  leitura  mais  atenta  das  atas,  visto  a  publicação 
 no  site  do  BHU.  Sem  abstenções  ou  votos,  as  atas  foram  votadas  e  aprovadas.  Ponto  5. 
 A  coordenadora  relata  o  pedido  da  PROGRAD  com  relação  a  Semana  do  BHU,  para 
 que  sejam  estabelecidas  datas,  visando  entrar  no  calendário  acadêmico.  Como 
 encaminhamento  foi  definido  uma  comissão.  Manifestaram  interesse  via  chat  os/as 
 docentes  Joana  D’arc  de  Souza  Lima,  Leandro  de  Proença  Lopes,  Marcos  Vinicius 
 Santos  Dias  Coelho,  e  os/as  discentes  Ana  Raquel  Silva  Reginaldo,  Sandra  Dam 
 Adelino  Baptista  Biifa  e  Whallison  Rodrigues  Gomes.  No  ponto  6,  a  coordenadora 
 informa  a  necessidade  de  normatizar  os  estágios  não  curriculares,  aqueles  não  previstos 
 no  PPC  do  curso.  Esse  documento  será  encaminhado  ao  NDE  –  Núcleo  Docente 
 Estruturante,  para  apreciação  e  inserção  no  PPC.  Como  encaminhamento,  a 
 coordenadora  sugere  a  formação  de  uma  comissão  que  possa  pensar,  definir  normas,  e 
 fazer  este  documento.  Após  discussões,  nenhuma  indicação  foi  feita,  permanecendo  sem 
 comissão.  Ponto  7.  A  coordenadora  solicita  anuência  dos  colegas  com  relação  a 
 modificação  de  datas  da  Agenda  de  Reuniões,  compartilhada  anteriormente,  visto  o 
 grande  número  de  demandas.  A  mesma  propõe  que:  1.  Cancela  a  reunião  ampliada  com 
 o  corpo  docente  do  BHU  –  2020-2,  que  estava  marcada  para  o  dia  18  de  Agosto  às 
 14:00  horas;  2.  Modificação  na  data  da  última  reunião  do  colegiado  do  semestre  atual, 



 para  a  data  de  26  de  agosto.  Sem  abstenções  ou  votos  contrários,  as  alterações  foram 
 votadas  e  aprovadas.  Ponto  8.  A  coordenadora  informa  que  após  análise  da  câmara  de 
 graduação,  surgiram  dúvidas  com  relação  ao  texto  do  Regimento  Interno,  devendo  ser 
 acertadas.  No  capítulo  II,  onde  trata  da  composição  do  colegiado,  não  é  informado  o 
 quantitativo  de  membros,  dessa  forma,  sendo  necessário  que  o  texto  do  parágrafo  único 
 (art.  3°),  seja  retirado  do  texto,  ficando  o  edital  responsável  por  estabelecer  os  critérios. 
 Parágrafo  único:  Não  havendo  adesão  parcial  ou  integral  de  docentes  necessários  para 
 atender  o  quantitativo  previsto  no  processo  de  chamada  pública  será  publicado  um 
 aditivo  no  qual  todos/todas  docentes  das  terminalidades  do  Instituto  de  Humanidades/ 
 IH  serão  considerados/as  candidatos/as.  Com  relação  ao  capítulo  III  que  fala  das 
 atribuições,  especificamente  no  inciso  XXI,  não  deixa  claro  que  o  colegiado  elege  a 
 coordenação  ou  vice-coordenação,  apenas  valida.  O  professor  Marcos  Vinicius  Santos 
 Dias  Coelho  sugere  a  adição  da  palavra  eleger.  Após  modificações  o  texto  fica  da 
 seguinte  forma:  XXI  –  Eleger  e  validar  o  professor  de  eleição  de  coordenação  (a)  e 
 vice-coordenação  (a)  de  curso.  Sem  abstenções  ou  votos  contrários,  foi  votado  e 
 aprovado  a  retirada  do  parágrafo  único  e  o  novo  texto  do  inciso  XXI.  Ponto  9.  A 
 coordenadora  informa  a  necessidade  de  publicização  dos  planos  de  ensino,  como  forma 
 de  facilitar  demandas  futuras  de  acadêmicos,  ou  de  quem  venha  a  ter  necessidade  do 
 documento.  A  ideia  é  publicar  esses  planos  na  página  da  coordenação  do  curso  de  BHU. 
 Se  manifestaram  verbalmente  os/as  docentes  Leandro  de  Proença  Lopes,  Roberto 
 Kennedy  Gomes  Franco,  Gisele  Soares  Gallicchio,  Jacqueline  da  Silva  Costa.  E  via  chat 
 a  professora  Natália  Cabanillas.  Após  discussões,  foi  relatado  pelos/pelas  docentes  a 
 necessidade  de  um  maior  tempo  para  discutir  a  publicização,  visto  o  cenário  atual.  A 
 coordenadora  retira  a  votação,  e  encaminha  como  ponto  de  pauta  para  a  reunião  da 
 comissão  de  Planejamento  Pedagógico  a  publicização  dos  planos  de  ensino.  Ponto  10. 
 A  coordenadora  relembra  a  todos/todas  a  criação  do  documento  com  as  experiências  do 
 ensino  remoto  para  ser  apresentado  a  PROGRAD,  como  forma  de  tencionar  e  indicar 
 acerca  do  que  está  sendo  feito,  e  indicar  a  necessidade  de  um  planejamento  para  a  volta 
 do  ensino  presencialmente.  Como  encaminhamento  anterior,  ficou  definida  a  comissão 
 composta  pelos/pelas  docentes  Carolina  Maria  Costa  Bernardo,  Leandro  de  Proença 
 Lopes  e  Gisele  Soares  Gallicchio,  responsáveis  por  elaborar  o  documento.  O  professor 
 Leandro  de  Proença  Lopes  informa  aos  colegas  que  o  arquivo  ficou  salvo  no  drive, 
 permitindo  uma  colaboração  de  todos/todas,  e  que  ao  final  foi  anexado  uma  análise  feita 
 após  o  período  Plex  com  os/as  docentes  e  discentes  do  curso.  A  comissão  faz  a  leitura 
 do  documento  –  Notas  sobre  o  ensino  remoto  –  BHU.  A  coordenadora  abre  para 
 discussões.  Os/as  docentes  Gisele  Soares  Gallicchio,  Roberto  Kennedy  Gomes  Franco, 
 Natália  Cabanillas,  Marcos  Vinicius  Santos  Dias  Coelho  e  a  discente  Sandra  Dam 
 Adelino  Baptista  Biifa  se  manifestam.  Após  as  discussões,  foi  dado  o  seguinte 
 encaminhamento:  A  comissão  junto  com  a  representação  discente  do  CA  irá  concluir  a 
 nota,  após  socializar  com  o  colegiado  por  e-mail,  sendo  aprovado,  encaminhar  para  a 
 conselho  do  IH  e  PROGRAD.  A  pós  discussões,  sem  abstenções  ou  votos  contrários,  o 
 encaminhamento  foi  votado  e  aprovado.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  a  sessão  foi 



 encerrada  às  dezessete  horas  (17h00min),  perfazendo  assim  três  horas  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 
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