
No dia dez de outubro de 2022, em sessão extraordinária, reuniu-se o colegiado do curso
de Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades do campus dos Malês. A reunião começou
às 10h15 minutos e foi conduzida pela coordenadora em exercício, professora Carla B.
Martins, estavam presentes os docentes: Cleber Daniel Lambert da Silva, Elizia Cristina
Ferreira, Magno Klein Silva, Mariana da Costa A. Petroni, Tacilla da Costa e Sá Siqueira
Santos, Carla Benitez Martins, Paulo Donizéti Siepierski e Luciana Schleder Almeida e o
discente Ussumane Embalo A professora Carla abriu a sessão informando que não houve
apresentação de candidatura nos períodos previstos no edital e então passou a palavra ao
professor Paulo, presidente da comissão eleitoral. Professor Paulo lamentou a ausência de
candidatos, reforçando a importância do cargo para condução dos trabalhos do curso e
lembrou que, salvo os docentes que fazem parte da comissão, todos os professores que já
ministraram uma disciplina no curso são aptos a assumir a gestão, caso não haja ninguém
nesta reunião, a comissão encerra seus trabalhos e encaminhará a demanda para o IHL. A
professora Carla retomou a palavra colocando a questão de se realmente não haveria
nenhum nome. Professor Ramon pediu a palavra para reforçar a importância de
encontrarmos um nome considerando a relevância do curso no âmbito do IHL e da própria
Unilab. A Professora Mariana lembrou a falta de condição e de estrutura de trabalho como
parte do desestímulo que explicaria a atual situação, não só do BHU, como também dos
demais cursos do Instituto. Completou afirmando que, retornando do seu pós-doc, previsto
para o próximo ano, considera assumir a coordenação. Professor Cleber fez um histórico
sobre as disputas no cargo e reforçou a fala da professora Mariana. Afirmou que, apesar de
ser um dos decanos, não poderia assumir a coordenação por estar atuando em inúmeras
representações e comissões e também, por questões pessoais. Completou indicando que
poderia assumir numa próxima gestão. Professora Carla lembrou sobre a falta de apoio
administrativo e as funções extremamente burocráticas que são imputadas à coordenação,
deixando pouco espaço para atuação pedagógica de fato.
A discussão seguiu. O discente Ussamane pediu a fala e trouxe a importância de
encontrarmos alguém para defender o curso e os interesses discentes e também
questionou a representação discente nestes fóruns.
Após discussão, a professora Carla disse que a despeito da recém chegada e com receio
do desafio, se colocaria como possível candidata e, após discussão, o professor Paulo
também disponibilizou seu nome para ocupar a vice-coordenação. Assim sendo, a
professora Carla Benitez Martins foi então aprovada como coordenadora do curso por
aclamação unânime e o professor Paulo Donizéti, a despeito de fazer parte da comissão
eleitoral e considerando o artigo XIV do edital que trata dos casos omissos, por não haver
outro nome disponível, teve a indicação de seu nome também aprovada por unanimidade. A
reunião encerrou-se às 12h e eu Elizia Cristina Ferreira lavrei a seguinte ata que segue para
sua aprovação em sessão do colegiado.
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