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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE COLEGIADO Nº 01/2022

No dia seis de janeiro do ano dois mil e vinte dois (06/01/2022), pelas dez horas (10h00min)

foi realizada, através da plataforma Google Meet, na sala meet.google.com/urr-nhig-vox, a

primeira (01/2022) reunião ordinária do colegiado do curso de Bacharelado Interdisciplinar

em Humanidades, com os seguintes pontos de pauta: 1. Análise de pauta (ordem, prioridade,

inclusão e supressão); 2. Aprovação da ata ordinária 06/2021; 3. RETORNO DAS

COMISSÕES: a) Comissão Eleitoral; b) Comissão de Avaliação de Pedido de Redistribuição

– Parecer; c) III Semana do BHU; d) Comissão de Curricularização da Extensão; e) Comissão

Notas sobre o ensino remoto – BHU; f) Comissão de Planejamento Pedagógico (NDE); 4.

Saídas para Licença Capacitação de professores Adolfo Pereira Souza Junior e Prof. Dr.

Marcos Vinicius Santos Dias Coelho (Processo: 23282.015433/2021-89, entre 01/04/2022 a

29/06/2022) - Ordem da lista; 5. Apresentação dos dados da Comissão Geral de Análise e

Reavaliação dos Cursos do Instituto de Humanidades; 6. Resposta sobre os casos de

insucessos; 7. Auditoria das vagas ociosas; 8. Criação de Curso - Reunião no Conselho; 9.

Informes: 1. Proposta CPQ; 2. Resolução Avaliação da Aprendizagem e de Frequência -

Estudar e discutir. A frequência da reunião, que pode ser conferida nominalmente em

tabela no final deste documento, contou com treze (13) docentes presentes, sendo dois (2)

professores (Ricardo Ossagô de Carvalho e Antônio Vieira da Silva Filho) que

encontra-se de férias, três (3) discentes presentes, uma (1) falta justificada, três (3)

docentes em afastamento, cinco (5) docentes de férias e cinco (5) falta sem justificativa

informada a coordenação, do total de 28 membros. No corpo docente, estiveram presentes:

o Prof. Dr. Adolfo Pereira de Souza Junior, o Prof. Dr. Antonio Vieira da Silva Filho, a Profa.

Dra. Carolina Maria Costa Bernardo, a Profa. Dra. Francisca Rosalia Silva Meneses, a Prof.

Dra. Gisele Soares Gallicchio, a Profa. Dra. Jo A-mi, 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 e o Prof. Dr. Segone Ndangalila Cossa. Por parte dos/as discentes,

estiveram presentes: Ana Raquel Silva Reginaldo, Sandra Dam Adelino Biifa e Whallison

https://meet.google.com/urr-nhig-vox?hs=224


Rodrigues Gomes. A reunião foi presidida pela coordenadora do curso, a Profa. Dra. Carolina

Maria Costa Bernardo, que iniciou a fala saudando todas/os pela presença e em seguida

apresentou o ponto 1, pauta do encontro, que foi aprovada por unanimidade sem supressão e

alteração da ordem dos pontos. Para tanto, foi colocado o ponto dois, 2. Aprovação da ata

ordinária 06/2021 em discussão e aprovação, na qual a mesma foi aprovada sem abstenção.

Feito isto, a reunião caminhou-se para a discussão do ponto três 3. Retorno da Comissões, em

que a coordenadora introduziu sobre o ponto, começando por sua alínea a) que trata da

Eleição à Coordenação do curso e em seguida pediu que o Prof. Dr. Adolfo Pereira de Souza

Junior explicasse um pouco do trabalho da Comissão Eleitoral. Entretanto, o Prof. Dr. Adolfo

Pereira Sousa Junior salientou que a Comissão eleitoral já publicou o ofício, através da página

da universidade, informando a todos/as que pretendem candidatar que o certame está aberto.

Na mesma senda do raciocínio, o professor aproveitou para informar que até o preciso

momento da realização do referido encontro, a comissão não recebeu nenhum manifesto de

candidatura. Após a emissão de sugestões, questões e esclarecimentos, ficou como

encaminhamentos deste ponto: A divulgação da lista das/os docentes que podem concorrer ao

cargo; também ficou decido que vinte e sete do janeiro (27/01/2022) será realizada uma

reunião para homologação do resultado da votação e vinte oito de janeiro (28/01/2022) a

reunião para a transição da coordenação para a pessoa ou a chapa vencedora. Logo, feita a

introdução da alínea b (Comissão de Avaliação de Pedido de Redistribuição – Parecer) do

ponto três, a Profa. Dra. Carolina Maria Costa Bernardo pediu que a comissão encarregada de

analisar o parecer da redistribuição do professor para o BHU apresentasse seus resultados ao

colegiado. Nisto, A Profa. Dra. Gisele Soares Gallicchio e o Prof. Dr. Segone Ndangalila

Cossa apresentaram os pontos desfavoráveis e favoráveis sobre o currículo do professor e em

seguida, após alguns minutos de discussão por parte do colegiado sobre o assunto, o ponto foi

colocado em votação, na qual teve nove (9) abstenções, quatro favoráveis (4) e três votos (3)

desfavoráveis. Sendo assim, conforme a votação ficou acordado por parte do colegiado do

BHU a redistribuição da vinda do Prof. Dr. Josias Pereira da Silva da Universidade de Pelotas

para humanidades. Mas foi assegurado pela coordenadora do curso que o colegiado do BHU

não tem o/a docente para fazer a permuta com o professor e além disso, salienta-se que a

aprovação da redistribuição por parte do colegiado não garante que o professor entre para o

colegiado, mas sim, permite que o processo tramita para outras instâncias como para

Conselho da Direção de Instituto de Humanidades. Vencida a alínea b), a coordenadora



apresentou a alínea c) do ponto e pediu à comissão encarregada de apresentar o plano da

realização da III Semana BHU. Para tanto, o Prof. Dr. Marcos Vinicius Santos Dias Coelho,

apresentou o plano e salientou que a mesmo estava prevista para acontecer no mês de

dezembro do ano passado, mas que não foi possível a sua realização, e sendo assim,

assegurou que conforme o planejamento, a III Semana do BHU irá acontecer de vinte e cinco

a vinte e oito de janeiro do corrente ano 25 à 28/01/2022. Terá como Tema: “Afeto,

Acolhimento e Resistência em Tempos de Retrocesso”. Ainda se salientou que, a Semana

será nutrida com a realização de Oficinas, Rodas de Conversas, Painéis de comunicações,

Conferências e atividades culturais. Conforme a explicação do professor, a escolha do tema se

justifica pela estratégia de mitigar os processos que geram ódio, raiva e divisionismo a partir

das lentes da Humanidade. Terminado a discussão da alínea c), a Profa. Dra. Carolina Maria

Costa Bernardo, introduziu a alínea d - Comissão de Curricularização da Extensão em

discussão, na qual salientou que é um ponto que está há muito tempo nas pautas do trabalho.

Dito isto, em seguida ela pediu que os responsáveis da Comissão desta alínea apresentassem

os resultados do trabalho da Minuta da Curricularização da Extensão. Logo depois disto, o

Prof. Dr. Marcos Vinicius Santos Dias Coelho, como sendo um dos elementos da Comissão

que ficou encarregado de trabalhar o ponto, então projetou o documento que espelha o suor da

sua equipe e explicou para o colegiado os pontos que constituem o documento. Salientado

pela coordenadora que não é para fazer os encaminhamentos sobre a alínea em discussão, mas

sim para informar o colegiado do resultado do trabalho da Comissão da Minuta de

Curricularização da Extensão, dado que só será aprovado pelo colegiado após avaliado pelo

NDE. Vencido a alínea, a coordenadora, colocou em discussão a alínea e) - Comissão Notas

sobre o ensino remoto – BHU, na qual o Prof. Dr. Leandro de Proença Lopes e Profa. Dra.

Gisele Soares Gallicchio deram algumas explicações de como ocorreu o processo de análise

dos dados do curso antes da atribuição da nota. A Profa. Dra. Gisele Soares Gallicchio

destacou-se que a análise foi feita com base no depoimento dos/as alunos/as sobre as

dificuldades enfrentadas na aula remota, em que destacaram a relevâncias das aulas

presenciais e concluíram que haja maior comprometimento da universidade em garantir as

condições para a volta das aulas presenciais. Ao longo desses comentários surgiram três

propostas de encaminhamentos sobre a nota de avaliação das aulas remotas durante a

pandemia. Dentre as propostas: 1. Publicação da nota na página do curso; 2. Não publicação,

mas sim, arquivar o documento para sua possível utilização futura e, 3. abstenção. Nisto, a



proposta um (1) teve quinze votos (15) e um voto abstenção. Logo ficou aprovado pelo

colegiado a publicação da nota na página do curso. Em seguida, colocou-se a alínea f em

discussão, que trata da formação de uma comissão permanente de planejamento. Logo após da

introdução do assunto pela coordenadora, a Profa. Dra. Natalia Cabanillas pediu a palavra e

realçando a importância da referida comissão e ao mesmo tempo questionando se a comissão

não está fazendo o trabalho que cabe ao NDE. Em jeito de resposta, a coordenadora salientou

que o trabalho da comissão está dentro do trabalho de NDE de forma implícita, mas como

NDE tem muitas demandas, então a formação dessa comissão seria de crucial importância

para facilitar o trabalho de NDE, por isso, realçou que os elementos do NDE devem integrar

essa comissão, mesmo não sendo todos. Para o Prof. Dr. Adolfo Pereira de Souza Junior é

necessário que a comissão seja permanente e ainda vinculada ao NDE a fim de tornar o

trabalho mais célere. Entretanto, sobre essa alínea não houve novos elementos para compor a

Comissão permanente de planejamento, assim sendo a mesma continua sendo composta pela

Profa. Dra. Natalia Cabanillas, Prof. Dr. Adolfo Pereira de Souza Junior e Prof. Dr. Leandro

de Proença Lopes que manifestaram a continuidade na comissão. Nesta senda, foi colocada

em discussão o ponto quatro 4. da pauta - Saídas para Licença de Capacitação professores

Adolfo Pereira Souza Junior e Marcos Vinicius Santos Dias Coelho (Processo:

23282.015433/2021-89, entre 01/04/2022 a 29/06/2022) - Ordem da lista, na qual a

coordenadora afirmou que o processo do Prof. Dr. Marcos Vinicius Santos Dias Coelho já está

tudo feito por outras instâncias competente e é somente cumprir com a formalidade, tornar o

colegiado do BHU ciente sobre o assunto, dado que a sua licença não afeta o curso, não

obstante, realçou-se que a saída do Prof. Dr. Adolfo Pereira de Souza Junior, que assume

várias disciplinas no curso, precisa ser considerada a partir do planejamento de saída de todas

as docentes com código vinculado ao curso. Sobre o ponto, ficou acordado que a

coordenadora iria consultar os/as demais docentes sobre o gozo da licença de capacitação e

depois marcar uma reunião com eles/as para ver a ordem das saídas conforme a data de

validade. Para tanto, foi aprovado a ciência da licença de capacitação do Prof. Dr. Marcos

Vinicius Santos Dias Coelho. Vencido a discussão deste ponto, a reunião caminhou-se para o

ponto seguinte, que é 5. Apresentação dos dados da Comissão Geral de Análise e Reavaliação

dos Cursos do Instituto de Humanidades. Nisto, a coordenadora do curso fez uma introdução

panorâmica do ponto, em que apresentou os/as docentes e discentes que compõem a comissão

de análise e de reavaliação dos cursos de Humanidades. Ainda sublinhou que o colegiado



deve tomar um posicionamento diante das três propostas apresentadas pela GT, seja pela

manutenção da proposta interdisciplinar ou seja, a proposta de desvinculação do primeiro

ciclo do segundo. Assegurou que, conforme a reunião realizada com os cursos da

terminalidade sobre esse assunto, alguns se posicionaram no interesse de manutenção dos

cursos da terminalidade e outro pelo interesse em desvinculação do BHU das terminalidades.

Por fim, ela afirmou que no fim dos trabalhos da comissão, o resultado será enviado para

todos os colegiados dos cursos e pediu aos demais docentes ficarem atentos ao

posicionamento do colegiado diante das propostas. Como não houve tempo suficiente, os

pontos da pauta não foram concluídos. Para tanto, nada mais havendo a tratar, a sessão foi

encerrada às treze horas (13h00min), perfazendo assim três 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.

____________________________________

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 P

CAROLINA MARIA COSTA BERNARDO P

CARLOS HENRIQUE LOPES FJ

EDUARDO GOMES MACHADO Fe

FRANCISCA ROSALIA SILVA MENESES P

FRANCISCO VITOR MACEDO PEREIRA F

GISELE SOARES GALLICCHIO P

JAMES FERREIRA MOURA JUNIOR AF



JO A-MI P

JON ANDERSON MACHADO CAVALCANTE Fe

LEANDRO DE PROENÇA LOPES P

LUIS CARLOS SILVA DE SOUSA AF

MARCOS VINICIUS SANTOS DIAS COELHO P

NATALIA CABANILLAS P

PATRICK DE OLIVEIRA ALMEIDA F

RICARDO OSSAGÔ DE CARVALHO P

ROBERTO KENNEDY GOMES FRANCO P

SALVIO FERNANDES DE MELO AF

RUBEN MACIEL FRANKLIN Fe

ROSÂNGELA RIBEIRO DA SILVA P

SEGONE NDANGALILA COSSA P

DISCENTES Fr* Assinatura

ANA RAQUEL SILVA REGINALDO P

SANDRA DAM ADELINO BIIFA P

WHALLISON RODRIGUIES GOMES P

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

F - Falta / Fe - Férias


