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Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte deu-se início a Reunião 

Extraordinária do Conselho Diretor do CAHL, às onze horas, por videoconferência, através da 

plataforma digital Google Meet, para tratar do seguinte ponto de pauta: 1.Aprovação de 

Planos de Curso (Semestre Suplementar 2020.3). A presidente da sessão, professora Dyane 

Brito, leu a pauta. Estavam presentes os Conselheiros: Dyane Brito, Sérgio Guerra, Luciana Brito, 

Archimedes Amazonas, Robério Marcelo, Jurema Machado, Antônio Mateus Soares, Albany 

Mendonça, Roseli Amado, Doraliza Monteiro, Juciara Nogueira, Antônio Liberac, Jussara Maia, 

Carlos Costa, Heleni De Ávila, Luís Flávio Godinho, Iuri Nobre. Estiveram, ainda, presentes os 

Servidores convidados Dorotea Bastos, Lys Vinhaes, Péricles Diniz, Suzane Tavares, Leonardo 

Freitas. 1.Aprovação de Planos de Curso (Semestre Suplementar 2020.3). Profa. Dorotea 

Bastos explicou que, de um modo geral, todos os colegiados conseguiram enviar os planos já 

aprovados em reunião de colegiado, porém, alguns ainda necessitarão de ajustes. Informou 

que a aprovação será em bloco, iniciando os trabalhos. Licenciatura em Artes Visuais - foram 

recebidos três planos, com três componentes; Bacharelado em Ciências Sociais – foram 

recebidos oito componentes; Licenciatura em Ciências Sociais – os planos foram encaminhados 

fora do prazo e, por isso, não entraram para aprovação no Conselho Diretor; Cinema – alguns 

professores abriram módulo para menos de 15 estudantes, em desconformidade com as 

orientações da PROGRAD. Prof. Robério Marcelo discordou dessa orientação da PROGRAD, sob 

o argumento de que daria ensejo a vagas ociosas. Profa. Dorotea Bastos explicou que o curso 

de cinema fez uma pesquisa prévia de intenção, de modo que, no caso, seria interessante 

cumprir a orientação da PROGRAD. A sugestão da profa. Dorotea Bastos foi aceita por todos os 

presentes; Gestão Pública – foram recebidos quatro componentes; História – foram recebidos 

treze componentes, que foram aprovados, e o colegiado irá encaminhar mais um para a gestão 

de ensino; Jornalismo – foram recebidos três componentes; Museologia – foram recebidos 

onze componentes. A disciplina Antropologia Visual necessitará ajustar o número de vagas para 

quinze vagas; Publicidade e Propaganda – seis componentes aprovados; Serviço Social – foram 

recebidos nove componentes. A gestão de ensino informou que, para o curso, eram nove 

componentes, tendo recebido nove planos, mas que recebeu um plano que não estava na lista, 

e aí, obviamente, um que constava na lista não foi recebido, correspondendo ao componente 

Elaboração do bem-estar social. Esse componente está na lista do planejamento, mas a 

professora Dorotea Bastos explicou que não recebeu o plano, tendo recebido, na verdade, o de 

política brasileira contemporânea, que não estava na lista. A professora Albany Mendonça, em 

resposta, afirmou ter encaminhado o plano do prof. Fabrício, que era o de elaboração do bem-

estar social.  Profa. Dorotea Bastos, conferindo novamente a relação de componentes enviados 

pelo curso, reafirmou não ter recebido o componente em questão. Perguntou se foi 

encaminhado junto com os demais, ao que a profa. Albany Mendonça respondeu que sim, 

tendo enviado junto com os outros. Profa. Dorotea Bastos disse que sim, que o componente 

está na relação, mas que não está nos planos. Perguntou se política brasileira contemporânea 

entraria, ao que a profa. Albany Mendonça respondeu que entraria, já que está na relação. A 
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Profa. Dorotea Bastos reafirmou não estar na relação, mas sim políticas de educação no Brasil. 

Profa. Albany Mendonça afirmou que o componente política brasileira contemporânea entraria, 

e que seria ministrado pela profa. Marcela Mary. Profa. Dyane Brito sugeriu que a profa. 

Dorotea Bastos seguisse com a averiguação da conformidade dos planos dos demais cursos, 

enquanto a profa. Albany Mendonça prosseguiria na busca do email encaminhado à gestão de 

ensino, relativo ao componente elaboração do bem-estar social. Após discussão e sugestões, 

foram colocados em votação os planos dos seguintes cursos: Bacharelado em Artes Visuais – 

Arte e Comunicação Visual, Tópicos Especiais em Técnicas e Processos Artísticos, Projeto em 

Arte-Mídia, Ética e Legislação, Tópicos Especiais em Arte Africana, Tópicos Especiais em Arte na 

América Latina; Licenciatura em Artes Visuais – Arte e Comunicação Visual, Laboratório de 

Materiais Didáticos, Optativa I - Núcleo de Técnicas e Processos Artísticos: Corpo, 
Pertencimento e Dispositivo - a Criação da Imagem como Devir Virtual; Bacharelado em 

Ciências Sociais – Introdução aos Estudos Acadêmicos, Origens e Clássicos da Antropologia, 

Antropologia da Família e Parentesco, Tópicos Especiais em Sociologia: introdução ao 

pensamento de Florestan Fernandes, Tópicos Especiais em Sociologia V: realidade sociocultural 

brasileira contemporânea, Tópicos Especiais em Sociologia: racismo e anti-racismo no Brasil, 

Antropologia Visual, Tópicos Especiais em Ciência Política: mulheres e política; Cinema – Oficina 

de Texto, Fundamentos da Filosofia, Cinema I Mundo, Novas Tecnologias Aplicadas ao 

Audiovisual, Crítica Cinematográfica, Metodologia de Pesquisa em Comunicação e Elaboração 

de Projeto, Oficinas Orientadas de Audiovisual II, Temas Especiais em Cinema: curtametragem 

no brasileiro,  Tópicos Especiais em Arte e Tecnologias, Cinema e Quadrinhos, Cinema e 

Educação, Teorias da Comunicação, Cultura Brasileira; Gestão Pública – Introdução à Economia 

Criativa, Tópicos Especiais em Gestão Pública II: finanças públicas, Temas Contemporâneos em 

Gestão Pública, Tópicos Especiais em Gestão Pública V: marketing eleitoral; História – Tópicos 

Especiais em História das Ciências, História da África III, História e Literatura, Tópicos Especiais 

em História da América, Religião e Cultura no Brasil Colonial, Tópicos Especiais em Educação IV, 

Tópicos Especiais em História da Bahia, Tópicos Especiais em Educação II: educação para as 

relações étnico-raciais, História da Arte e Diáspora Africana das Américas; Jornalismo – 

Comunicação e Sociedade, Temas Especiais em Comunicação; Museologia – Fundamentos da 

Filosofia, Gestão Museológica, Pesquisa Museológica: projeto monográfico, Arte Sacra, História 

do Brasil II, Antropologia Visual, Educação Patrimonial, Introdução à Museologia, Sentido e 

Forma da Produção Artística no Brasil II, Interpretação dos Centros Históricos, Conservação e 

Restauro de Acervos Documentais; Publicidade e Propaganda – Teorias da Comunicação, 

Introdução à Comunicação Visual, Introdução à Semiótica Social, Temas Especiais em 

Publicidade e Propaganda, Seminários em Publicidade e Propaganda, Projeto em Comunicação; 

Serviço Social – Direitos Humanos, Serviço Social e Família, Gestão Social, Tópicos em Educação 

e Saúde, Tópicos em Programas Sociais, Movimentos Sociais e Cidadania, Políticas de Educação 

no Brasil, Política Brasileira Contemporânea. Profa. Dorotea Bastos destacou que, quanto ao 

presente curso, estaria pendente o componente elaboração do bem-estar social. Profa. Dyane 
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Brito lembrou que, com relação ao componente pendente, do curso de Serviço Social, receberá 

o ad referendum, assim como os componentes dos demais cursos, que não foram recebidos 

tempestivamente pela gestão de ensino. Profa. Dorotea Bastos desculpou-se com a profa. 

Albany Mendonça, caso esta tenha realmente enviado o plano pendente, de modo que será 

aprovado junto com os demais, em outro momento, sem que isso gere qualquer prejuízo. Profa. 

Albany Mendonça reafirmou ter enviado todos os planos para a gestão de ensino, desde o 

primeiro e-mail. Profa. Dorotea Bastos disse que, na quinta, recebeu sete planos, e um deles 

precisou de ajustes, que foi exatamente o que ficou faltando, tratando-se de Movimentos 

Sociais e Cidadania. Profa. Dyane Brito esclareceu que, como a profa. Dorotea Bastos não 

conseguiu verificar, tal como ocorreu com outros cursos, o componente será encaminhado para 

aprovação ad referendum, evitando-se a aprovação sem que a gestora de ensino tenha olhado 

e verificado a existência de alguma pendência. Solicitou que a profa. Albany Mendonça 

encaminhasse o componente faltante para a gestão que, em seguida, o encaminharia para a 

Direção do Centro, para aprovação ad referendum. Profa. Dorotea Bastos desculpou-se, mais 

uma vez, caso tenha passado despercebido o encaminhamento do e-mail com o componente, 

por parte da profa. Albany Mendonça. Reafirmou não haver qualquer prejuízo decorrente da 

aprovação ad referendum. Profa. Albany Mendonça, após reconhecer o grande volume de 

trabalho a que todos estão submetidos, pediu que, da próxima vez, fosse encaminhado um e-

mail, confirmando o recebimento dos documentos encaminhados para a gestão de ensino, para 

melhor organizar esse processo. Considerou desagradável ter que entrar em contato com o 

colega, e dizer que o plano dele não foi aprovado, ainda que não exista qualquer prejuízo. Profa. 

Dyane Brito lembrou que, não seria o caso de dizer que o plano do docente não foi aprovado. 

Que a Direção está tentando, ao máximo, evitar que ocorram aprovações ad referendum, mas 

que, para isso, se faz necessário que a profa. Dorotea Bastos revise os planos encaminhados. 

Registrou que nenhum plano está sendo aprovado, na presente reunião, sem que a gestão de 

ensino os tenha revisado previamente. Ressaltou a excelência do trabalho desenvolvido pela 

profa. Dorotea Bastos, à frente da gestão de ensino, em meio à toda dificuldade trazida pela 

pandemia. Explicou que não seria necessário que a profa. Albany Mendonça dissesse ao 

professor responsável pela disciplina pendente, que o plano dele não foi aprovado, porque 

efetivamente não é isso que irá acontecer. Profa. Albany Mendonça se posicionou no sentido 

de ser agendada uma outra renião extraordinária do Conselho Diretor, para aprovação da 

disciplina pendente, já que estariam faltando também alguns planos do curso de licenciatura 

em ciências sociais. Profa. Dyane Brito respondeu positivamente, orientando os demais 

Conselheiros para agendar-se para uma outra reunião extraordinária do Conselho, com essa 

finalidade. Prof. Antônio Mateus manifestou-se contrário a esse novo agendamento. 

Igualmente contrária foi a profa. Jurema Machado, que disse não ter mais condições físicas, 

humanas ou psicológicas para mais uma reunião. Prof. Robério Marcelo esclareceu que não se 

trata de aprovação do plano. Disse que a aprovação do plano de curso se dá no colegiado. Que 

o que não pode acontecer é o envio de um plano que não tenha sido aprovado no colegiado, de 



 

 
CENTRO DE ARTES, HUMANIDADES E LETRAS 

Rua Ana Nery, 25 – Centro, Cachoeira – BA. CEP 44300-000 

Tel/Fax: (75) 3425-2729. 

www.ufrb.edu.br/cahl 
 

modo que a reunião visa apenas homologar as decisões dos colegiados. Então, se o colegiado já 

aprovou o plano, este estará aprovado. Profa. Heleni de Ávila chamou a atenção para o fato de 

que esteve presente em reuniões desde as nove horas da manhã, considerando que o processo 

deve ser mais objetivo, de modo que não se coloca disponível para mais uma reunião 

extraordinária. Profa. Luciana Brito considerou que a não aprovação de alguns dos planos na 

reunião não terá impacto nenhum, já que haverá o ad referendum, e que a falha pode ter 

decorrido tanto do tamanho do arquivo enviado pelas coordenações quanto do volume de 

planos encaminhados para a gestão. Que, no que tange ao curso de história, ocorreram duas 

situações: um professor enviou o plano dele com antecedência, mas este, por algum motivo 

operacional, não foi recebido pela gestão de ensino. E a outra situação foi a de um professor 

que, por motivos pessoais, só conseguiu enviar o seu plano hoje pela manhã, tendo sido 

aprovado na reunião graças ao esforço da profa. Dorotea Bastos, que o examinou 

tempestivamente. Após as discussões em torno da questão, a profa. Albany Mendonça disse 

respeitar a opinião da maioria, de sorte que os planos pendentes serão encaminhados para 

exame da gestão de ensino e, posteriormente, receberão aprovação ad referendum. Profa. 

Dorotea Bastos lembrou que alguns dos planos que foram submetidos à apreciação do 

Conselho Diretor podem necessitar de ajustes mínimos, que, todavia, não impedem a 

aprovação. Planos homologados por unanimidade dos Conselheiros presentes. Não havendo 

mais registros e nada mais a tratar, encerrou-se a sessão, e eu, Aline Borges de Oliveira, chefe 

da Secretaria Administrativa do CAHL, lavrei esta ata, que vai assinada por mim e pelos demais 

presentes à reunião.  
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