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

No dia onze de julho de dois mil e dezenove (11/07/2019), às dezesseis horas e
quinze minutos (16h15min), 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 pedido de licença capacitação do Prof. Dr.
Leandro de Proença Lopes; 2. Apreciação do pedido de Pós-Doutorado da Profa.
Dra. Francisca Rosália Silva Menezes; 3. Comissão de Quilombolas, Indígenas e
Travestis/Transexuais; 4. Semana do BHU; 5. Processo confidencial de denúncia
contra estudante; 6. Oferta 2019.2. Estiveram presentes: A Coordenadora do Curso
de Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, Profa. Dra Jacqueline da Silva
Costa, o Diretor do Instituto de Humanidades, em exercício o Prof. Dr. Rubens Maciel
Franklin, o Prof. Dr. Adolfo Pereira de Souza Junior, o Prof. Dr. Arilson dos Santos
de Melo, a Profa. Dra. Artemisa Odila Cande Monteiro, a Profa. Dra. Carolina Maria
Costa Bernardo, a Profa. Dra. Caroline Farias Leal Mendonça, a Profa. Dra. Daniele
Ellery Mourão, a Profa. Dra. Francisca Rosália Silva Menezes, o Prof. Dr. James
Ferreira Moura Junior, a Profa. Dra. Joanice Santos Conceição, o Prof. Dr. Jon
Anderson Machado Cavalcante, o Prof. Dr José Josberto Montenegro Sousa, o Prof.
Dr. Leandro de Proença Lopes, o Prof. Dr. Rafael da Cunha Scheffer, o Prof. Dr.
Roberto Kennedy Gomes Franco, o Prof. Dr. Sergio Krieger Barreira, a Profa. Dra.
Vera Regina Rodrigues da Silva, a Profa. Dra. Violeta Maria de Siqueira Holanda, e
os representante estudantis Ana Cássia Alves Cunha e Jairo Faria Luís Comprido. 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 apreciação do pedido de licença capacitação do Prof. Dr.
Leandro de Proença Lopes, que relata o interesse na capacitação e o que seus
benefícios trás para a Unilab. Após a discussão sobre este ponto, colocou-se em
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votação e por unanimidade o colegiado aprovou o afastamento para o semestre
2019.2, com duração de três meses. No ponto 2 da pauta, que trata da apreciação
do pedido de Pós-Doutorado da Profa. Dra. Francisca Rosália Silva Menezes, ela
fala do seu entusiasmo e expectativas sobre sua tese, assim como ressalta o acordo
que fez com a Profa. Dra. Joelma Rodrigues da Silva, que se afastou anteriormente
para Pós-doutorado, de assumir as disciplinas que seriam ministradas por ela e a
Profa. Dra. Joelma Rodrigues da Silva ao retornar assumiria as que seriam
ministradas pela Profa. Dra. Francisca Rosália Silva Menezes, afim de não gerar
prejuízo para o curso com a saída de ambas, acordo apreciado e aprovado no
colegiado do BHU. Após a discussão sobre este ponto, colocou-se em votação e por
unanimidade o colegiado aprovou o afastamento para o semestre 2019.2, com saída
no dia dois de março de dois mil e vinte (02/03/2020), com duração de um ano. No
ponto 3 da pauta, que trata da Comissão de Quilombolas, Indígenas e
Travestis/Transexuais. A Profa. Dra. Joanice Santos Conceição relata sua
experiência ao participar da última comissão de quilombolas e indígenas,
ressaltando a dificuldade do entendimento e os empecilhos dos candidatos sobre o
memorial solicitado no edital. A Profa. Dra. Caroline Farias Leal Mendonça fala que
o Comitê de Ética e Pesquisa - CEP fez uma reunião no dia dois de julho de dois mil
e dezenove (02/07/2019) com alguns movimentos indígenas e quilombolas para
fazer uma análise detalhado do edital e do processo seletivo e eles fizeram algumas
proposições interessantes, diante disso, ela e uma liderança de quilombolas e
indígenas se responsabilizaram em sistematizar o documento e enviar para o e-mail
coletivo da CEP e dar os últimos encaminhamentos juntos a Pró-Reitoria de
Graduação – PROGRAD. Após o debate e manifestação de interesse em participar
das comissões, a comissão de quilombolas e indígenas foi formada pela Profa. Dra.
Carolina Maria Costa Bernardo, o Prof. Dr. James Ferreira Moura Junior e a Profa.
Dra. Caroline Farias Leal Mendonça, quanto a comissão de travestis/transexuais, foi
constituída pela a Profa. Dra. Joanice Santos Conceição, o Prof. Dr. Leandro de
Proença Lopes e o Prof. Dr José Josberto Montenegro Sousa. No ponto 4, é
referente a semana do BHU. A Profa. Dra Jacqueline da Silva Costa, comunica que
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o grupo se reuniu e decidiu o tema como (IN) Permanência e Resistência: O Contexto
da Unilab e passa a agenda da semana que acontecerá o evento. No ponto 5, trata
do processo confidencial de denúncia de estupro contra um estudante, a Profa. Dra
Jacqueline da Silva Costa esclarece que colocou como pauta para discutir e buscar
sugestões no colegiado do curso afim de orientações precavida diante tal situação.
Em discursão coletiva e consenso do colegiado, foi ressaltado que cabe a instancias
superiores a tomar a decisão diante tal fato. No ponto 06, trata da Oferta 2019.2. A
Profa. Dra Jacqueline da Silva Costa, fez uma apresentação prévia da oferta e
informou que iria encaminhar a proposta por e-mail para discursão e sugestões, caso
necessário. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às dezoito horas e
trinta e cinco (18h35min), sobre a qual, para constar, eu, Melícia da Silva Sá,
Assistente de Apoio a Gestão, lotada no Instituto de Humanidades, levarei e
subscrevi a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e
pelos demais presentes.

