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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA da 4ª reunião extraordinária do Colegiado de Bacharelado em Humanidades - Campus dos Malês

No dia oito de Novembro de dois mil e vinte e um (08/11/2021) às dez horas e quinze minutos (10h e 15m),
através da plataforma Google Meet, realizou-se a quarta reunião extraordinária do colegiado do curso de
Bacharelado em Humanidades, Campus do Malês. Fizeram-se presentes na reunião os/as docentes: Caterina
Alessandra Rea, Cleber Daniel Lambert da Silva, Carol Bernardo (Coordenação BHU do Ceará), Eliane
Costa Santos, Fabio Baqueiro Figueiredo, Lia Dias Laranjeira, Luciana Schleider Almeida, Lucilene
Rezende Alcanfor, Magno Klein Silva, Marcos Carvalho Lopes, Marcos Dias Coelho (Vice BHU Ceará),
Mariana da Costa Aguiar Petroni, Marlon Marcos Vieira Passos, Nuno Fernando de Pinho e Silva de
Almeida Falcão, Paulo Donizeti Siepierski, Ramon Souza Capelle de Andrade, Sueide Menezes (R
Discente), Tacilla da Costa e Sá Ciqueira Santos, Zelinda dos Santos Barros. A Coordenadora do Curso de
Humanidades, havendo quórum, presidiu a reunião que foi iniciada com a apresentação dos seguintes pontos
de pauta: 1-Aprovação da ata da 10ª reunião ordinária, A ata foi aprovada com duas abstenções, 2-
Reunião com a reitoria e desvinculação do BHU das terminalidades: a professora Caterina iniciou
falando sobre a reunião que aconteceu com a reitoria no dia 28 de outubro, inicialmente convocada pela
chefia de gabinete com uma pauta relativa ao PIT e RIT. Após troca de emails, a vice-reitora apresentou uma
pauta mais extensa que inclua o andamento dos cursos de graduação do Campus dos Malês (ingresso,
evasão, desempenho, oferta, ppc etc). A professora Caterina explica que, no dia da reunião, que aconteceu
presencialmente no campus dos Malês, a vice-reitora apresentou dados retirados do SIGAA sobre a baixa
entrada de estudantes, desde 2018 e elevado índice de vagas ociosas, em particular no IHLM e IH, e
informou sobre a necessidade de uma reformulação da estrutura dos nossos cursos com relação aos dois
ciclos de BHU e terminalidades. A profa. Caterina relata que, segundo a vice-reitora, o MEC teria
questionado a duração dos dois ciclos e indicado a necessidade de que todos os cursos, inclusive os de
terminalidade, tenham ingressos via SISU e que o BHU teria somente 40 vagas ofertadas. Os NDEs e as
coordenações teriam, desta forma, o prazo de 1 ano (ingresso 2022.1) para adequação dos PPCs a essa nova
estrutura. Após a fala da professora Caterina, manifestou-se a professora Carol Bernardo, coordenadora de
BHU do Ceará. A mesma informa que o que foi passado na reunião com as coordenações do Ceará foi algo
semelhante ao que foi dito na reunião com a coordenação dos Malês. Ambas as coordenadoras apontam para
a falta de documentos específicos apresentados pela gestão superior, relativos à auditoria interna ou às
reuniões no MEC, nas quais teriam sido apontadas irregularidades no nos PPCs dos BHUs (disciplinas
comuns, tempo de integralização, carga horária de TCC, etc) e sugerem que é preciso se pensar em
estratégias coletivas para que esse delicado ponto, não desencadeie prejuizos para os cursos, para os docentes
e os discentes de Humanidades. O professor Cleber contribui dando exemplo da Universidade Federal do
ABC que possui cerca de 25 cursos diretamente ligados aos Bacharelados que são apenas quatro e que
constituem a principal porta de ingresso naquela universidade. A estrutura dos ciclos não é uma
peculiaridade da UNILAB e, portanto, causa estranhamento o fato do MEC ter apontado como irregular a
situação dos cursos da UNILAB que não têm ingresso via SISU e sim pelo Bacharelado em Humanidades. O
professor Nuno diz que não há uma comunicação institucional de qualidade, na UNILAB, e menciona a
recente fala pública do reitor que responsabilizou um curso do Malês que teria pedido a desvinculação do
BHU alguns meses antes. O professor Nuno explica que o Colegiado do curso de História decidiu consultar a
PROGRAD sobre a possibilidade de haver um ingresso de estudantes via SISU, para além do BHU, e que a
resposta da PROGRAD foi a imediata desvinculação do curso em relação ao BHU. Porém, como registrado
em Atas e e-mails institucionais e testemunhas, tratou-se simplesmente de uma consulta na tentativa de sanar
o baixo número de entradas de estudantes e não de um pedido de desvinculação. Em seguida, o professor
Fábio traz uma breve contextualização do surgimento do curso do BHU no Ceará e na Bahia, e ponta para as
irregularidades da forma em que este processo está sendo conduzido pela gestão superior, sem passar pelas
instâncias colegiadas, como o Conselho de Unidade Acadêmica e o CONSEPE. Ele coloca como sugestão
que se siga o caminho da burocracia em todos os sentidos, até como uma estratégia e auto defesa e sugere a
retomada do Fórum interno dos ciclos, como uma condição para que se definam as mudanças no curso. O
professor Ramon se sentiu contemplado nas falas de Cleber, Nuno e Fábio e acrescenta que nesse momento
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será necessário muita união por parte de todos os docentes envolvidos nesse ponto, nessa situação, pontuou
também a necessidade de qualidade na comunicação, que precisa ser por vias institucionais, documentais e
abrangendo todos os envolvidos, docentes e discentes. A professora Caterina sugere como proposta que os
alunos que já se formaram, que estão em cursos de Mestrado, possam enviar vídeos curtos falando da
importância dos dois ciclos, como isso contribuiu pedagogicamente para sua formação, os conhecimentos
que foram adquiridos para ajudar no desenvolvimento dos estudos na pós graduação. Também, insiste na
necessidade da retomada do Fórum Interno dos ciclos. O professor Fábio reiterou a necessidade do
Colegiado utilizar os meios formais para se comunicar com as instâncias superiores envolvidas nesse ponto,
como o sistema SEI e e-mail institucional, enquanto o professor Marcos expressa preocupação com medidas
tomadas de cima para baixo a partir da situação de desequilíbrio nos cursos na relação entre estudantes e
professores. O professor Marcos também enfatiza a necessidade de fortalecer a dimensão da
interdisciplinariedade do curso que, ao seu ver, teria sido diluída, no PPC do BHU, com a estrutura dos ciclos
e a criação das áreas de concentração. Por fim professor Fábio sinaliza acerca de uma reunião da APUB com
a direção do Campus no dia 12 de novembro ás 10 horas. Nada mais havendo a se debater sobre os pontos de
pauta, a reunião do Colegiado do Curso de Humanidades terminou às doze horas e quarenta e cinco minutos
(12h20min). Eu, Rafael Ferreira dos Santos, Auxiliar Administrativo, elaborei a presente ata que depois de
lida e aprovada, será assinada pelos demais presentes na secção de sua aprovação.

 

                                                                                                                                  São Francisco do Conde, 08
de Novembro de 2021.
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