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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE BACHARELADO
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES

No dia sete de fevereiro de dois mil e dezenove (07/02/2019), às catorze horas e
trinta e cinco minutos (14h35min), na sala de vídeo conferência do Campus dos
Palmares, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
– UNILAB, localizada na cidade de Acarape/CE, aconteceu a reunião Ordinária do
Colegiado do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, para tratar
dos seguintes pontos de pauta: 1. Apreciação do processo de pós-doutoramento da
Profa. Dra. Joelma Rodrigues da Silva; 2. Informe sobre o resultado da eleição de
vice coordenação do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades; 3.
Oferta 2019.1 (criação de novas disciplinas para os cursos de Farmácia e Língua
Inglesa); 4. Definição de vagas para: Transferidos, graduados, indígenas,
quilombolas, mudança de cursos e educação básica; 5. Registro de atividades do
Instituto de Humanidades para fins de horas complementares; 6. TCC I e II, Balaço
das

inscrições,

plágio,

divulgação

das

bancas.

Estiveram

presentes:

A

Coordenadora do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, Profa.
Dra Jacqueline da Silva Costa; o Diretor do Instituto de Humanidades, Prof. Dr.
Carlos Henrique Lopes Pinheiro, o Prof. Dr. Antonio Vieira da Silva Filho, o Prof. Dr.
Arilson dos Santos de Melo, a Profa. Dra. Artemisa Odila Cande Monteiro, a Profa.
Dra. Carla Susana Alem Abrantes, a Profa. Dra. Carol Costa Bernardo, a Profa. Dra.
Caroline Farias Leal Mendonça, o Prof. Dr. Edson Holanda, a Profa. Dra. Francisca
Rosália Silva Meneses, o Prof. Dr. Francisco Thiago Rocha Vasconcelos, a Profa.
Dra. Jacqueline Britto Pólvora, o Prof. Dr. James Ferreira Moura Junior, a Profa. Dra.
Joanice Santos Conceição, a Profa. Dra. Joelma Rodrigues da Silva, O Prof. Dr. Jon
Anderson Machado Cavalcante, o Prof. Dr. Leandro de Proença Lopes, o Prof. Dr.
Marcos Vinicius Santos Dias Coelho, a Profa. Dra. Natalia Cabanillas, o Prof. Dr.
Roberto Kennedy Gomes Franco, o Prof. Dr. Ruben Maciel Franklin, a Profa. Dra.
Violeta Maria de Siqueira Holanda, o Prof. Dr. Vico Dênis Sousa de Melo, o Técnico
em Assuntos Educacionais, Carlos Alberto Muniz e o representante estudantil Victor

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
INSTITUTO DE HUMANIDADES
COORDENAÇÃO DO CURSO DE BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES

Hugo Lima. A Coordenadora do curso iniciou a reunião cumprimentado os presentes
e apreciando os pontos de pauta. Sendo assim, colocou para apreciação e votação
o ponto 1 da pauta, que se trata da solicitação de afastamento para pósdoutoramento da Profa. Dra. Joelma Rodrigues da Silva (Jo A-Mi), sobre este ponto
de pauta a profa. Jacqueline após ser questionada se com a ida da se o BHU teria
carência de professores, ao responder a profa. Jacqueline disse que a profa. Jo AMi foi um ganho para o nosso curso, com a separação do Instituto de Humanidades
e Letras, a referida professora decidiu ficar no IH, a professora reforçou que como a
demanda do curso tem aumentado sempre vai faltar professores independentemente
se o colegiado tem professores afastados para o pós-doutoramento. A profa. Rosália
enfatizou a importância de criar uma normativa interna do colegiado para que os
professores ser organizem para esse tipo de afastamento. A profa. Violeta reforçou
a importância de que todos (as) nós professores (as) temos o direito de se qualificar
e que para além de uma lista interna, há de ser compreender as oportunidades que
surgem, pensando também no ganho que os cursos de pós graduação ganham com
a qualificação dos (as) professores (as). Após a discussão sobre este ponto, colocouse em votação e por unanimidade o colegiado aprovou o afastamento para o
semestre 2019.1, com duração de um ano. No ponto 2 da pauta, informe sobre o
resultado da eleição de vice coordenação do curso de Bacharelado Interdisciplinar
em Humanidades, a coordenadora sugere que o técnico Carlos Alberto Muniz, por
ter participado da comissão eleitoral, relate como foi o processo eleitoral, o mesmo
relata que não houve inscritos e por isso todos os docentes foram candidatos, e com
quatro votos a Profa. Dra. Carol Costa Bernardo, foi eleita a vice coordenadora do
curso. No ponto 3, que trata da criação de novas disciplinas para os cursos de
Farmácia e Língua Inglesa no semestre 2019.1, a coordenadora colocou em
discussão e alguns docentes se manifestaram, como o Prof. Dr. Leandro de Proença
Lopes que sugeriu não ofertar as optativas de Língua Inglesa I e II em troca disso
disponibilizar a Profa. Dra. Maria Aurinívea Sousa de Assis para ministrar a disciplina
de Expressões Artísticas e Estéticas contemporâneas e a Profa. Dra. Luana Antunes
Costa para ministrar a disciplina Feminismos contra hegemônicos. O Prof. Dr.
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Marcus Vinicius Santos Dias Coelho, relatou sobre a importância de ser oficializado
(via memorando) as solicitações de criação de novas turmas para o corpo docente
tomar uma decisão conjunta. O diretor Prof. Dr. Carlos Henrique Lopes Pinheiro, se
comprometeu de convocar uma reunião com os diretores e discuti as possibilidades
de atendimento da demanda, priorizando os cursos do Instituto de Humanidades, em
decisão conjunta do colegiado, as sugestões foram acatadas. No ponto 4, onde fala
das definições de vagas para: transferidos, graduados, indígenas, quilombolas,
mudança de cursos e educação básica, foi discutido e decidido o número quantitativo
de dez (10) vagas para modalidade, podendo aumentar para mais. A coordenadora
sugeriu a criação de uma comissão para compor o edital de quilombolas e indígenas
e os docentes que manifestaram interesse são: Prof. Dr. Leandro de Proença Lopes,
Profa. Dra. Carol Costa Bernardo, Prof. Dr. Roberto Kennedy Gomes Franco, O Prof.
Dr. Jon Anderson Machado Cavalcante e a Profa. Dra. Natalia Cabanillas. No ponto
05, que trata do registro de atividades do Instituto de Humanidades para fins de horas
complementares. A coordenadora colocou em discursão os benéficos que seria a
criação de um sistema eletrônico para emissão de certificados, todos concordaram.
O Prof. Dr. Arilson dos Santos de Melo sugeriu que cada docente enviasse no final
do evento, para a coordenação do curso de Bacharelado Interdisciplinar em
Humanidades, as listas de participação discente, para que tenhamos ciência da
participação dos discentes nos eventos, afim de fazer a conferencia e validação dos
certificados afim de horas complementares. No ponto 06, onde fala do TCC I e II,
balaço das inscrições, plágio, divulgação das bancas. A coordenadora relata o
acontecimento do primeiro plágio registrado na coordenação do curso de
Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, envolvendo a Profa. Dra. Natalia
Cabanillas, que manifesta sua repulsa com os demais colegas. Diante tal situação,
a coordenadora conscientiza os docentes ficarem atentos em relação aos plágios.
Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às dezoito hora e quinze minutos
(18h15min), sobre a qual, para constar, eu, Melícia da Silva Sá, Assistente de Apoio
a Gestão do Instituto de Humanidades, levarei e subscrevi a presente ata que, depois
de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes.

