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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 141, DE 19 DE ABRIL DE 2022

  

Aprova o Regimento Interno do Colegiado
do Curso de Bacharelado em Humanidades
(BHU) do Ins�tuto de Humanidades (IH) da
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais,  em sua 16ª sessão
ordinária, realizada no dia 19 de abril de 2022, considerando o processo nº 23282.411180/2020-90,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar o Regimento Interno do Colegiado do Curso de Bacharelado em
Humanidades do Ins�tuto de Humanidades, na forma do anexo, parte integrante desta Resolução.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 02 de maio de 2022.

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, subs�tuta

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 20/04/2022, às 18:50, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0446180 e
o código CRC F202F1EF.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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ANEXO À RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 141, DE 19 DE ABRIL DE 2022

REGIMENTO INTERNO DO COLEGIADO DO CURSO DE BACHARELADO EM HUMANIDADES

 

CAPÍTULO I

DA DEFINIÇÃO

 

Art. 1º O Colegiado do Curso de Bacharelado em Humanidades é o órgão consul�vo,
delibera�vo, norma�vo e execu�vo no que concerne aos assuntos acadêmicos e administra�vos em
matéria de ensino, pesquisa e extensão.

 

CAPÍTULO II

DA COMPOSIÇÃO

 

Art. 2º O Colegiado do Curso de Bacharelado em Humanidades terá a seguinte
cons�tuição:

 

I - membros natos:

 

a) coordenador(a) do curso, em pleno exercício do cargo, exercerá a presidência do
colegiado;

 

b) vice-coordenador(a) do curso, em pleno exercício do cargo; e

 

c) todos(as) os(as) docentes cujo código de vagas no momento da chamada pública
estejam vinculados(as) exclusivamente ao Curso de Humanidades.

 

II - representações docentes de cada terminalidade, autoindicadas em Chamada Pública,
realizada pela presidência do colegiado, por meio da qual deverão manifestar o interesse em compor o
colegiado;

 

III - servidores(as) técnico-administra�vos em educação da Coordenação do Curso, eleitos
por seus pares, com os respec�vos suplentes, na proporção de até 15% (quinze por cento) do Colegiado;
e

 

IV - representação discente do curso, eleita por seus pares, com os respec�vos suplentes,
na proporção de até 15% (quinze por cento) do Colegiado.

 

§ 1º Nas faltas ou impedimentos eventuais do(a) Coordenador(a), suas atribuições serão
exercidas pelo(a) Vice-Coordenador(a) e este(a) será, automa�camente, subs�tuído(a) pelo(a) decano(a)
do Colegiado.
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§ 2º A chamada pública deverá estabelecer o quan�ta�vo da representação e os critérios
de composição considerando o percentual de representa�vidade por terminalidade e outras
representa�vidades como: nacionalidades africanas, autodeclarados(as) negros(as), gênero, mulheres,
LGBTQIA + e outras.

 

Art. 3º O mandato dos membros do colegiado terá validade de 03 (três) anos, sendo
permi�da uma recondução, após nova eleição.

 

CAPÍTULO III

DAS ATRIBUIÇÕES GERAIS

 

Art. 4º São atribuições do Colegiado do BHU:

 

I - elaborar e atualizar, sempre que for necessário, o seu Regimento Interno;

 

II - aprovar o calendário de reuniões ordinárias mensais propostas semestralmente por sua
presidência;

 

III - aprovar atas e demais documentos produzidos, apresentados e apreciados no âmbito
do colegiado;

 

IV - deliberar sobre as a�vidades do curso, de acordo com as normas estabelecidas pelo
Conselho Universitário (Consuni) e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe);

 

V - coordenar e supervisionar as a�vidades didá�co-pedagógicas do curso com vistas ao
seu constante aprimoramento e atualização;

 

VI - promover a avaliação do Curso, em ar�culação com os obje�vos e critérios
ins�tucionais;

 

VII - desenvolver ações integradoras entre as demais unidades responsáveis por
componentes curriculares do curso, de modo a garan�r os princípios e a finalidade da Universidade;

 

VIII - elaborar, discu�r e aprovar o Projeto Pedagógico do Curso;

 

IX - elaborar e aprovar o Plano Anual das A�vidades do Curso;

 

X - aprovar programas dos componentes curriculares do curso, projetos de ensino,
pesquisa e extensão, submetendo-os, em seguida, ao Conselho da Unidade Acadêmica;

 

XI - promover a ar�culação e a compa�bilização das a�vidades e planos de trabalho
acadêmicos do curso;
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XII - avaliar as a�vidades de ensino ministradas nos componentes curriculares do curso; 

 

XIII - encaminhar à Direção da Unidade Acadêmica solicitação de providências
que viabilizem o seu pleno funcionamento;

 

XIV - assessorar a coordenação de curso no processo de elaboração da oferta de
componentes curriculares semestralmente;

 

XV - aprovar a oferta de componentes curriculares semestralmente;

 

XVI - decidir sobre procedimentos referentes aos pedidos de matrícula, trancamento,
transferência ou aproveitamento de estudos;

 

XVII - deliberar sobre solicitações, recursos ou representações de alunos referentes à sua
vida acadêmica;

 

XVIII - apreciar projetos e processos de interesse de docentes e discentes vinculados ao
curso;

 

XIX - emi�r parecer sobre processos de revalidação de diplomas de curso de graduação
expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior;

 

XX - assessorar a coordenação de curso no processo de eleição de Coordenador(a) e Vice-
Coordenador(a) de Curso;

 

XXI - eleger e validar o processo de eleição de Coordenador(a) e Vice-Coordenador(a) de
Curso;

 

XXII - assessorar a coordenação de curso no processo de chamada pública para
composição do Colegiado de Curso do BHU; 

 

XXIII - assessorar a coordenação de curso no processo de indicação de integrantes do
colegiado de curso para compor o seu Núcleo Docente Estruturante (NDE);

 

XXIV - validar o processo de indicação e escolha dos(as) integrantes de seu Núcleo Docente
Estruturante (NDE);

 

XXV - emi�r parecer sobre processos de transferência interna ou externa (redistribuição;
remoção; dentre outros) de docentes vinculados ao curso;

 

XXVI - analisar e aprovar convênios e/ou acordos técnicos que sejam do interesse do curso;
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XXVII - assessorar a coordenação de curso em seus processos avalia�vos e regulatórios
junto ao Ministério da Educação (MEC), a exemplo dos processos de renovação do reconhecimento do
curso;

 

XXVIII - assessorar a coordenação de curso no processo de aquisição dos acervos
bibliográficos do curso;

 

XXIX - realizar uma reunião semestral, de caráter pedagógico, com o corpo docente que
atua no ensino, nas orientações de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e nas a�vidades de pesquisa e
extensão do curso de Humanidades;

 

XXX - promover ações pedagógicas para a efe�vação da interdisciplinaridade, assim como
para a integração curricular entre os cursos de 1º e 2º ciclo; e

 

XXXI - mediar conflitos que sejam apresentados à coordenação do curso.

 

CAPÍTULO IV

DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DE SUA PRESIDÊNCIA

 

Art. 5º São atribuições da presidência do Colegiado do BHU:

 

I - convocar e presidir as reuniões do colegiado, com direito a voto;

 

II - representar o colegiado junto aos órgãos e às instâncias acadêmicas e administra�vas
da Unilab;

 

III - executar as deliberações do Colegiado, sempre cumprindo com os prazos aprovados;

 

IV - designar composição de relatoria, de grupo de trabalho e/ou de comissão para estudo
e análise de matéria a ser apreciada pelo Colegiado;

 

V - promover a interlocução entre o Colegiado e o NDE do curso, sempre transmi�ndo as
deliberações e os encaminhamentos aprovados em ambas as instâncias;

 

VI - promover a interlocução entre o Colegiado do Curso e o Conselho de Unidade
Acadêmica ao qual o curso se vincula, sempre transmi�ndo as deliberações e os encaminhamentos
aprovados em ambas as instâncias;

 

VII - decidir, ad referendum, sobre matéria de interesse e de competência do Colegiado,
posto que somente em caso de urgência, devidamente jus�ficada e antecipadamente explicitada ao
Colegiado de Curso;
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VIII - elaborar a oferta semestral de componentes curriculares, ouvidas as partes
interessadas;

 

IX - orientar o corpo discente no que concerne à matrícula e demais procedimentos que
impactem no processo de integralização do curso;

 

X - atender ao que lhe compete relacionado ao Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes (Enad), inclusive à orientação do corpo discente sobre este exame;

 

XI - par�cipar e atender ao que lhe compete relacionado aos processos avalia�vos e
regulatórios do curso junto ao Ministério da Educação (MEC), a exemplo dos processos de renovação de
reconhecimento do curso;

 

XII - par�cipar e conduzir processos de aquisição de acervos bibliográficos do curso;

 

XIII - deliberar sobre pedidos referentes à matrícula, trancamento, reingresso, regime
especial/estudos domiciliares, dentre outros procedimentos de interesse dos estudantes e de sua vida
acadêmica;

 

XIV - acompanhar as a�vidades da secretaria do colegiado de curso;

 

XV - acompanhar e encaminhar ao colegiado, para apreciação, os pedidos de revalidação
de diplomas expedidos por ins�tuições estrangeiras de ensino superior;

 

XVI - acompanhar e encaminhar ao colegiado as solicitações e demandas advindas das
instâncias acadêmicas e administra�vas da Unilab, em especial das Pró-Reitorias;

 

XVII - convocar e designar comissão para o processo de eleição de Coordenador(a) e Vice-
Coordenador(a) de Curso;

 

XVIII - convocar e conduzir o processo de consulta pública para composição do Colegiado
de Curso do BHU;

 

XIX - validar e divulgar o resultado do processo de consulta pública para composição do
Colegiado de Curso do BHU; e

 

 XX - convocar e conduzir o processo de indicação de integrantes do Colegiado de Curso
para compor o seu Núcleo Docente Estruturante (NDE).

 

CAPÍTULO V

DO FUNCIONAMENTO
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Art. 6º O Colegiado do Curso reunir-se-á, ordinariamente, a cada 30 (trinta) dias, e
extraordinariamente por convocação da presidência do colegiado ou por decisão de dois terços de seus
membros.

 

Art. 7º Todas as reuniões serão convocadas com antecedência mínima de 48 (quarenta e
oito) horas, explicitando-se, desde a convocação, a sua pauta e os seus documentos correlatos
necessários à deliberação e à apreciação por parte do colegiado.

 

Parágrafo único. O prazo de convocação e a divulgação da pauta e dos documentos
correlatos com antecedência poderão ser dispensados quando, na convocação, for apresentada
jus�fica�va de urgência devidamente comprovada.

 

Art. 8º O comparecimento às sessões é obrigatório e preferencial em relação a qualquer
outra a�vidade.

 

Art. 9º As reuniões observarão o quórum mínimo correspondente à maioria simples do
total de membros.

 

Art. 10. As decisões serão tomadas por maioria simples de votos, com base no número de
presentes na reunião.

 

Parágrafo único. Em conformidade com o Regimento Geral da Unilab, art. 15, § 5º, os
membros deste colegiado, em hipótese alguma, poderão votar em assunto de seu interesse pessoal.

 

Art. 11. Membros, quando impossibilitados/impossibilitadas de comparecer à reunião,
deverão necessariamente emi�r no�ficação de sua ausência à presidência do colegiado.

 

Parágrafo único. Em caso de 03 (três) faltas consecu�vas e 05 (cinco) intercaladas e não
jus�ficadas à presidência do colegiado, os membros representantes perderão o mandato, conforme o art.
12. do Regimento Geral da Unilab.

 

Art. 12. Em caso de vacância de membro(s) da representação docente, serão convocados
os(as) docentes classificados na ordem imediatamente seguinte da chamada pública corrente.

 

Art. 13. Não serão permi�das, conforme o art. 90 do Regimento Geral da Unilab, quaisquer
a�tudes dos membros do colegiado, no curso de seus mandatos, as quais firam os princípios que regem a
conduta do docente e do técnico-administra�vo em educação, no que concerne à ordem disciplinar e ao
respeito às pessoas, ficando registrado em ata caso ocorram.

 

Art. 14. As reuniões deverão ocorrer presencialmente, salvo em situações de exceção,
autorizadas pelas instâncias administra�vas superiores da Unilab.
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§ 1º Nos casos em que seja autorizada a realização de reuniões remotas, deverão ser
igualmente cumpridas todas as exigências previstas neste regimento, ficando a critério da Presidência do
Colegiado indicar e divulgar para o colegiado por quais meios tecnológicos se realizará a reunião.

 

§ 2º Nos casos em que seja autorizada a realização de reuniões remotas, caberá a cada
integrante do colegiado providenciar os meios e equipamentos necessários para sua efe�va par�cipação;
desobrigando-se, assim, a presidência do colegiado de qualquer ação para este fim.

 

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

 

Art. 15. Casos omissos poderão ser encaminhados para a deliberação do Colegiado de
Curso que, nestes casos, deverá se pautar pelo Regimento Geral e pelo Estatuto da Unilab.

 

 

 

 

 

 

  

 

Referência: Processo nº 23282.411180/2020-90 SEI nº 0446180


