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1ª Reunião Ordinária do colegiado do Curso de Bacharelado 

Interdisciplinar em Humanidades Campus dos Malês 

      

 

No dia dez de dezembro de 14 de janeiro de 2020 (14/01/2020), às dez horas (10h00), 

na sala 02 do Instituto de Humanidades e Letras, Campus dos Malês, Situado na 

Avenida Eugênio Queiroz, s/n – centro/CEP:43900-000, no município de São Francisco 

do Conde – BA, realizou-se a primeira  reunião ordinária do colegiado do curso de 

Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, ano de 2020, Campus dos Malês. A 

reunião foi presidida pela coordenadora do colegiado, a professora Elizia Cristina 

Ferreira, estiveram presentes: Caterina Rea, Tacilla da C. e Sá Siqueira Santos, Ismael 

Tcham, Marcos Carvalho Lopes, Luciana Schelder Almeida, Mariana C. A. Petroni, 

Fábio Baqueiro Figueiredo, Deolindo Nunes de Barros e a representante discente Núria 

Barros. Justificou ausência a professora Carla Craice da Silva. Sem apoio 

administrativo, a professora Elizia demandou dos presentes auxílio na confecção da 

memória da reunião e para produção da ata, o professor Fábio se dispôs ao registro. A 

sessão começou então com a proposta, pela coordenadora, de inclusão do ponto de 

pauta sobre “apoio à disciplina metodologia I” que foi aprovada sem abstenção. Não 

havendo informes passou-se diretamente a discussão dos seguintes pontos de pauta: 1- 

Aprovação da ata anterior: Foi lida e aprovada, com uma abstenção, a ata da décima 

primeira sessão de 2019. 2 - calendário de reuniões do ano, foi proposta a manutenção 

dos mesmos critérios utilizados em 2019 de reuniões pela manhã, com alternância entre 

terças, quartas e quintas, acontecendo na primeira semana do mês, sempre que possível. 

A proposta foi aprovada sem abstenções e a coordenação preparará o calendário 

previsto para o semestre e divulgará na próxima reunião. 3 - edital para vagas ociosas 

a coordenadora explicou que a Prograd enviou para as coordenações de curso uma 

demanda que os colegiados se manifestassem quanto o quantitativo a ser ofertado no 

edital de vagas ociosas apenas nas modalidades de retorno de graduados, transferência 

interna (mudança de curso) e transferência de outras IES. A proposta da coordenação foi 

a de abrir 10 (dez) vagas para graduados(as), 10 (dez) transferência de outras IES e 20 

(vinte) para mudança de curso (transferência interna), que foi aprovada sem abstenções. 

4 - planejamento de afastamento docente, a coordenadora informou sobre a 

comunicação da SGP sobre processo seletivo obrigatório para afastamento para pós-

graduação stricto sensu e pós-doutorado, com critérios mínimos e procedimentos a 

serem observados pelo Instituto e pelo interessado(a), incluindo ata de aprovação do 

colegiado do curso e planejamento de substituição das atribuições do docente para que o 

colegiado discutisse os critérios internos. O professor Marcos Carvalho apontou 

problemas com relação ao fato de que o colegiado do curso não é instância deliberativa 

sobre a distribuição de carga horária de sala de aula e propôs seguir imediatamente as 

orientações, mas pedir ao IHL para enviar ofício ao SGP sugerindo a alteração dos 

procedimentos para adequá-los ao estatuto e ao regimento da Unilab, levando essa 
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discussão para o Instituto. A coordenação consultou então o colegiado sobre a 

elaboração de uma lista de afastamento para pós-doutorado para docentes ligados 

apenas o colegiado do BI. Na discussão levantou-se que essa lista deve ser atualizada 

semestralmente, que os(as) interessados(as) devem anunciar seu interesse e datas 

prováveis. Núria questionou sobre saída das(os) professoras(es) e como fica a situação 

das turmas, considerando o caso da professora de metodologia, afastadas por motivos de 

saúde – explicação da coordenação sobre a diferença entre o caso de afastamentos 

intempestivos por motivo de saúde e afastamentos programados com antecedência. 

Encaminhamento proposto: preparação da lista inicial com o decanato e os interesses 

manifestados, constando as datas previstas, e solicitação ao IHL de informações sobre 

articulação das listas de todos os colegiados, levando a discussão ao IHL e solicitando 

do IHL que encaminhe à SGP as preocupações levantadas, aprovado, sem abstenções. 5 

- propostas de pós-graduação o IHL encaminhou aos colegiados a demanda da Proppg 

sobre planejamento de propostas de pós-graduações, após discussão acordou-se que 

ainda não há condições de pessoal e estrutural, não tendo surgido propostas imediatas. 6 

- apoio à disciplina metodologia I, a professora Elizia explicou que os(as) 

professores(as) assumiram, em duplas, as três disciplinas da Professora afastada por 

motivos de saúde inicialmente e por licença maternidade na sequência e que a turma de 

Metodologia I da noite, assumida por Carla Craice e Bruno Amaral, precisava de apoio 

para a correção dos trabalhos finais, visto que a turma era muito grande e os docentes já 

estavam sobrecarregados. Núria, representante discente mencionou a dificuldade por 

conta das aulas perdidas e questionou sobre o formato do trabalho final como projeto de 

pesquisa e atribuição da nota diante de tal problema. A coordenadora respondeu que a 

turma não está sem aulas e que os professores estão se alternando e orientando a 

construção dos projetos, mas que as dificuldades deverão ser levadas em conta pelos 

professores para a atribuição das notas. O professor Deolindo propôs a criação de 

grupos temáticos para a realização de projetos, a coordenação respondeu que os 

estudantes já estão realizando seus projetos individualmente desde o início, e até 

pedagogicamente é mais interessante que seja assim, com o que concordou a professora 

Caterina que ministra a mesma disciplina dizendo que faz trabalhos e dinâmicas em 

grupo em sala de aula, mas trabalhos finais são individuais. Após discussão foi proposto 

que se fizesse uma distribuição dos projetos entre os professores do Instituto com 

aproximação temática, para elaboração de parecer para compor a nota final, o que foi 

aprovado, sem abstenções. 7 - notas SISU, a coordenadora explicou que toda vez que 

recebemos da prograd pedido de manifestação sobre as notas de corte no SISU o 

colegiado não tem tempo hábil para discutir esse tema, embora sempre haja um 

consenso de que as notas do curso são muito baixas, o BI do IH, por exemplo, tem a 

nota mínima de 500 (quinhentos) para a redação, ao passo que o nosso curso tem a nota 

de 200 (duzentos). Considerações – significativa proporção de estudantes aprovados 

com déficits de leitura impossíveis de recuperar na universidade, e que abandonam o 

curso no primeiro semestre. Proposta – ampliar a nota de corte da redação (e Ciência 

Humanas) ao mesmo tempo em que se reduz a entrada para uma única entrada anual, 

160 vagas. Encaminhamento – realizar estudos e trazer futuramente como ponto de 

pauta. Aprovado, sem abstenções. 8 - o que ocorrer os discentes apresentaram, através 
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de sua representação, a demanda de abertura de turmas no período da manhã, entretanto, 

conforme foi explicado, não temos docentes suficientes para abrir mais turmas além das 

que abrimos e o ppc do curso informa que ele é integral com concentração noturno. 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às doze horas e dezenove minutos 

(12h19) e eu, Fábio Baqueiro Figueiredo , lavrei e subscrevi a presente ata que depois 

de lida e aprovada, será assinada pelos demais presentes na sessão de sua aprovação. 
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