
 Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB 
 Instituto de Humanidades – IH 

 Coordenação do Curso de Bacharelado em Humanidades – BHU 

 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE COLEGIADO Nº 05/2021 

  No  dia  dezesseis  de  novembro  de  dois  mil  e  vinte  um  (16/11/2021),  às  dez  horas  da  manhã 
 (10h00min),  foi  realizada  através  da   plataforma  Google  Meet,  na  sala 
 meet.google.com/ait-tefx-naq  ,  a  quinta  reunião  ordinária  do  colegiado  do  curso  de  Bacharelado 
 Interdisciplinar  em  Humanidades  (05/2021),  com  os  seguintes  pontos  de  pauta:  1.  Análise  de  pauta 
 (ordem,  prioridade,  inclusão  e  supressão);  2.  Informe  sobre  a  situação  do  BHU  e  da  coordenadora; 
 3.  Comissão  para  eleição  da  coordenação  do  BHU  -  Fim  da  gestão  29/01/2022,  4.  Resposta  do 
 Professor  Segone  ao  tratamento  que  lhe  foi  dado  na  live  10  anos  de  BHU.  A  frequência  da 
 reunião,  que  pode  ser  conferida  nominalmente  na  tabela  no  final  deste  documento,  contou 
 com  a  presença  de  quinze  (15)  docentes,  cinco  (05)  discentes  presentes,  quatro  (04)  docentes 
 em  afastamento,  uma  (01)  falta  justificada  e  quatro  (04)  faltas  sem  justificativa  informada  a 
 coordenação,  do  total  de  24  membros.  Estiveram  presentes  :  a  coordenadora  do  curso  de 
 Bacharelado  em  Humanidades,  Profa  Dra.  Carolina  Maria  Costa  Bernardo,  o  Prof.  Dr.  Adolfo 
 Pereira  de  Souza  Junior,  o  Prof.  Dr.  Eduardo  Gomes  Machado,  a  Profa.  Dra.  Gisele  Soares 
 Gillicchio,  a  Profa.  Dra.  Jo  A-mi,  a  Profa.  Dra.  Joana  D'arc  Sousa  Lima,  o  Prof.  Dr.  Jon  Anderson 
 Machado  Cavalcante,  o  Prof.  Dr.  Leandro  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.  Segone  Ndangalila  Cossa.  Os  representantes  estudantis:  Ana  Raquel 
 Silva  Reginaldo,  Moisés  Tavares  Cá,  Sandra  Nhikibam  Adelino,  Talia  Ferreira  da  Silva  e  Whallison 
 Rodrigues  Gomes.  A  reunião  começou  com  a  apresentação  dos  pontos  da  pauta  pela  coordenadora 
 do  Curso  de  Bacharelado  Interdisciplinar  em  Humanidades,  Profa  Dra.  Carolina  Maria  Costa 
 Bernardo,  após  saudar  todos  e  todas  presentes  no  encontro.  Como  não  houve  nenhuma  sugestão 
 contrária  sobre  a  pauta,  a  mesma  foi  aprovada  como  foi  proposta.  Ponto  2  .  A  coordenadora  fez  uma 
 explicação  panorâmica  da  situação  do  curso,  apresentando  no  slide  uma  série  de  demandas  que  o 
 curso  precisa  responder  em  pouco  espaço  de  tempo.  Assegurou  que  não  está  com  força  do  início  da 
 sua  gestão  à  frente  do  colegiado,  mas  devido  a  difíceis  situações  que  ela  está  passando  nestes 
 últimos  tempo,  de  forma  honesta,  assegurou  que  não  tem  forças  para  dar  resposta  às  demandas  da 
 coordenação  de  forma  isolada  ou  singular,  por  isso,  trouxe  todas  as  demandas  do  BHU  para  junto 
 do  colegiado  para  buscar  respostas  melhores  a  tais  necessidades.  Aberta  as  inscrições,  o  Prof.  Dr. 
 Marcos  Vinicius  Santos  Dias  Coelho  salientou  a  qualidade  intelectual  da  coordenadora  na  forma 
 que  tem  gerado  e  está  gerando  as  demandas  do  curso.  Além  disso,  salientou  que  o  trabalho  da 
 coordenação  demanda  muita  energia  e  força  porque  envolve  várias  negociações  com  pessoas  de 
 ideias  totalmente  opostas  a  sua  visão  e  também  assegurou  que  algumas  demandas  do  curso 
 apresentadas  pela  coordenadora  já  estão  bem  avançadas.  Em  seguida,  o  Prof.  Dr.  Leandro  Proença 
 Lopes  parabenizou  a  coordenadora  pelos  trabalhos  feitos  à  frente  da  coordenação  e  salientou  a 
 necessidade  de  pensar  em  soluções  orgânicas.  Para  ele,  a  resolução  dos  problemas  do  BHU  precisa 
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 envolver  todos.  A  Profa.  Dra.  Natalia  Cabanillas  sugeriu  também  que  seja  feita  a  divisão  de  tarefas 
 e  a  celeridade  dos  trabalhos  das  comissões.  O  Prof.  Dr.  Roberto  Kennedy  Gomes  Franco  sublinhou 
 a  necessidade  de  fortalecer  como  colegiado,  mas  para  tal,  seria  de  fundamental  delinear  as  ideias 
 para  conhecer  a  direção  da  mudança  do  curso  e  assim  como  de  posicionamento  frente  a  outras 
 estruturas  internas.  A  coordenadora,  ao  comentar  a  fala  do  Prof.  Dr.  Roberto  Kennedy  Gomes 
 Franco,  falou  sobre  o  relatório  de  GT  e  as  três  propostas  que  o  colegiado  deve  pensar  e  escolher 
 uma  como  solução.  A  Profa.  Dra.  Jo  A-mi  disse  que  apoia  a  ideia  do  Prof.  Dr.  Kennedy  sobre 
 pensar  na  proposição  que  o  colegiado  vai  apresentar  como  a  sua  posição  à  frente  das  propostas.  Ela 
 sugeriu  conversar  com  as  terminalidades  e  mostrá-las  a  proposição  de  formar  um  núcleo  comum.  A 
 Profa.  Dra.  Gisele  Soares  Gillicchio  apoia  a  ideia  de  aderir  núcleo  comum  e  manter  o  projeto  da 
 interdisciplinaridade,  intencionalidade  e  integração  do  curso  de  BHU.  O  Prof.  Dr.  Marcos  Vinicius 
 Santos  Coelho  Dias  questionou  sobre  a  posição  do  colegiado  referente  as  três  propostas  acima 
 apresentados,  sugeriu  que  antes  de  tomar  qualquer  decisão,  é  relevante  que  o  colegiado  de  BHU 
 tenha  a  ciência  dos  posicionamentos  de  todos  os  colegiados  dos  cursos  das  terminalidades  a  respeito 
 da  situação  do  curso  de  Bacharelado  Interdisciplinar  em  Humanidades.  Sem  mais  manifestações 
 sobre  o  ponto,  a  coordenadora  agradeceu  o  apoio  dos  colegas.  Ponto  3.  A  coordenadora  pediu  para 
 as/os  colegas  que  não  pretendiam  se  candidatar  para  que  manifestassem  colaboração  na  comissão 
 eleitoral.  Manifestaram  o  Prof.  Dr.  Marcos  Vinicius  Santos  Dias  Coelho;  o  Prof.  Dr.  Adolfo  Pereira 
 de  Souza  Junior,  a  Profa.  Dra.  Rosangela  Ribeiro  da  Silva.   E  a  Profa.  Dra.  Gisele  Soares  Gillicchio 
 ficou  como  suplente.  Ponto  4.  A  coordenadora  explicou  que  após  a  live  de  10  anos  do  BHU 
 recebeu  o  pedido  de  pauta  do  professor  Dr.  Segone  Ndangalila  Cossa  e  pediu  então  para  que  o 
 mesmo  apresentasse  a  situação.  O  Prof.  Dr.  Segone  falou  do  tratamento  de  xenofobia  e  racismo 
 dado  a  ele  durante  a  live  por  alguns  integrantes  da  mesa  e  que  por  isso  havia  procurado  coletivos 
 africanos  para  expor  a  situação  e  buscar  reparação.  O  Prof.  Dr.  Marcos,  a  Profa.  Dra.  Gisele  e  a 
 Profa.  Dra.  Natalia  manifestaram  apoio  e  solidariedade.  O  Prof.  Dr.  Segone  afirma  para  a 
 coordenadora  que  não  é  necessário  o  posicionamento  formal  da  coordenação  porque  ele  somente 
 trouxe  o  ocorrido  para  o  colegiado  a  fim  de  informar  a  todos/as  do  cenário,  mas  os  passos  a  serem 
 tomados  já  estão  delineados.  Para  tanto,  nada  mais  havendo  a  tratar,  a  sessão  foi  encerrada  às  onze 
 horas  e  cinquenta  e  cinco  minutos  (11h55min),  perfazendo  assim  duas  horas  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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