
  

Universidade   da   Integração   Internacional   da   Lusofonia   Afro-Brasileira   –   UNILAB     

Instituto   de   Humanidades   –   IH   
Coordenação   do   Curso   de   Bacharelado   em   Humanidades   –   BHU   

  
REGIMENTO   INTERNO   DO   COLEGIADO   DO   CURSO   

  

TÍTULO   I   –   DO   COLEGIADO   DE   CURSO   

CAPÍTULO   I   –   DE   SUA   DEFINIÇÃO   

Art.  1º .  O  Colegiado  do  Curso  de  Bacharelado  em  Humanidades  é  o  órgão  consultivo,                
deliberativo,  normativo  e  executivo  no  que  concerne  aos  assuntos  acadêmicos  e             
administrativos   em   matéria   de   ensino,   pesquisa   e   extensão.     

  

CAPÍTULO   II     

DE   SUA   COMPOSIÇÃO   

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

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.   

c. Todos  os/as  docentes  cujo  código  de  vagas  no  momento  da  chamada  pública              
estejam   vinculados/as   EXCLUSIVAMENTE   ao   Curso   de   Humanidades.   

Parágrafo  único:  nas  faltas  ou  impedimentos  eventuais  do/a  Coordenador/a,  suas            
atribuições  serão  exercidas  pelo/a  Vice-Coordenador/a  e  este/a  será,          
automaticamente,   substituído/a   pelo/a   decano/a   do   Colegiado.   

II. Representações  docentes  de  cada  terminalidade,  auto-indicadas  em  Chamada          
Pública,  realizada  pela  presidência  do  colegiado,  por  meio  da  qual  deverão  manifestar  o               
interesse   em   compor   o   colegiado.     

Paragrafo  Unico:  A  chamada  pública  deverá  estabelecer  o  quantitativo  da            
representação  e  os  critérios  de  composição  considerando  o  percentual  de            
representatividade  por  terminalidade  e  outras  representatividades  como         
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nacionalidades  africanas,  autodeclarados(as)  negros/negras,  gênero,  mulheres,        
LGBTQIA+   e   outras.     

III.  Servidores/Servidoras  técnico-administrativos  em  educação  da  Coordenação  do          
Curso,  eleitos  por  seus  pares,  com  os  respectivos  suplentes,  na  proporção  de  até  15%                
(quinze   por   cento)   do   Colegiado;   

IV.  Representação  discente  do  curso,  eleita  por  seus  pares,  com  os  respectivos  suplentes,               
na   proporção   de   até   15%   (quinze   por   cento)   do   Colegiado.   

Art.  3º .  O  mandato  dos  membros  do  colegiado  terá  validade  de  três  anos,  sendo  permitida                 
uma   recondução,   após   nova   eleição .     

  

CAPÍTULO   III   

DE   SUAS   ATRIBUIÇÕES   GERAIS  

Art.   4°.   S ão   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  atividades  do  Curso,  de  acordo  com  as  normas  estabelecidas  pelo                
CONSUNI   e   pelo   CONSEPE.   

V.  Coordenar  e  supervisionar  as  atividades  didático-pedagógicas  do  curso  com  vistas  ao  seu               
constante   aprimoramento   e   atualização.   

VI.   Promover   a   avaliação   do   Curso,   em   articulação   com   os   objetivos   e   critérios   institucionais.  

VII.  Desenvolver  ações  integradoras  entre  as  demais  unidades  responsáveis  por  componentes             
curriculares   do   curso,   de   modo   a   garantir   os   princípios   e   a   finalidade   da   Universidade.   

VIII.   Elaborar,   discutir   e   aprovar   o   Projeto   Pedagógico   do   Curso.     

IX.   Elaborar   e   aprovar   o   Plano   Anual   das   Atividades   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  articulação  e  a  compatibilização  das  atividades  e  planos  de  trabalho               
acadêmicos   do   Curso.   

XII.   Avaliar   as   atividades   de   ensino   ministradas   nos   componentes   curriculares   do   Curso.   

XIII.  Encaminhar  à  Direção  da  Unidade  Acadêmica  solicitação  de  providências  que             
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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.  Emitir  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.  Emitir  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.     

XXVII.  Assessorar  a  coordenação  de  curso  em  seus  processos  avaliativos  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  TCCs  e  nas  atividades  de  pesquisa  e  extensão  do  curso  de                  
Humanidades.   

XXX.  Promover  ações  pedagógicas  para  a  efetivação  da  interdisciplinaridade  assim  como             
para   a   integração   curricular   entre   os   cursos   de   1º   e   2º   ciclo.   
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XXXI.   Mediar   conflitos   que   sejam   apresentados   à   coordenação   do   curso.   

  

CAPÍTULO   IV   

DAS   ATRIBUIÇÕES   ESPECÍFICAS   DE   SUA   PRESIDÊNCIA   

Art.   5°.   S ão   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  administrativas  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  transmitindo  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  transmitindo  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  justificada  e  antecipadamente  explicitada  ao              
Colegiado   de   Curso.   

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   (ENADE),   inclusive   à   orientação   do   corpo   discente   sobre   este   exame   

XI.  Participar  e  atender  ao  que  lhe  compete  relacionado  aos  processos  avaliativos  e               
regulatórios  do  curso  junto  ao  Ministério  da  Educação  (MEC),  a  exemplo  dos  processos  de                
renovação   de   reconhecimento   do   curso.   

XII.   Participar   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   atividades   da   secretaria   do   colegiado   de   curso.   

XV.  Acompanhar  e  encaminhar  ao  colegiado,  para  apreciação,  os  pedidos  de  revalidação  de               
diplomas   expedidos   por   instituições   estrangeiras   de   ensino   superior.   
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XVI.  Acompanhar  e  encaminhar  ao  colegiado  as  solicitações  e  demandas  advindas  das              
instâncias   acadêmicas   e   administrativas   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.   

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

  

CAPÍTULO   V   

DE   SEU   FUNCIONAMENTO   

Art.  6°.   O  Colegiado  do  Curso  reunir-se-á,  ordinariamente,  a  cada  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   justificativa   de   urgência   devidamente   comprovada.   

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

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   emitir   notificação   de   sua   ausência   à   presidência   do   colegiado.   

Parágrafo  Único.   Em  caso  de  03  (três)  faltas  consecutivas  e  05  (cinco)  intercaladas  e  não                 
justificadas  à  presidência  do  colegiado,  os  membros  representantes  perderão  o  mandato,              
conforme   o   art.   12   do   Regimento   Geral   da   Unilab.   
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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  permitidas,  conforme  o  art.  90  do  Regimento  Geral  da  Unilab,  quaisquer                 
atitudes  dos  membros  do  colegiado,  no  curso  de  seus  mandatos,  as  quais  firam  os                
princípios  que  regem  a  conduta  do  docente  e  do  técnico-administrativo  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   administrativas   superiores   da   Unilab.   

§  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             
efetiva  participação;  desobrigando-se,  assim,  a  presidência  do  colegiado  de  qualquer            
ação   para   este   fim.   

  

CAPÍTULO   VI   

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.   

Art.   16 .   Este   Regimento   entra   em   vigência   a   partir   de   sua   publicação.   

  

  

Acarape,   Julho   de   2020.   
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