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ATA DE REUNIÃO NEHT – DIREÇÃO ACADÊMICA – COGRAD

Aos dezesseis dias do mês de junho de 2020, as 14 horas da tarde, reuniram-se virtualmente os docentes do

Núcleo de Estudos Humanísticos e Transdisciplinares: Maria Ester Viegas, José Vicente, Marcelo Karloni,

Lana Lisier, Israel Alexandria, o diretor acadêmico Elthon Allex Oliveira e coordenador de graduação do

Campus, Marcius Antonio, nesta reunião, responsável pelos registros da ata. A reunião teve como único

ponto de pauta a adesão dos docentes aos cursos de graduação e o processo de formalização dessas

adesões. Elthon iniciou a reunião informando o ponto de pauta e abriu para falas dos docentes. Marcelo

Karloni solicitou a palavra fazendo um resgate do processo de adesão, lembrando que iniciou com as

alterações dos projetos pedagógicos na gestão da Professora Sandra na Prograd. Relatou que novas

disciplinas foram criadas e ofertadas nos cursos e que alguns docentes já estavam, na prática, aderindo a

alguns cursos, citando como exemplo a professora Sabrina no curso de Enfermagem. Lembrou que há

cursos interessados nas adesões dos docentes, assim como há interesse de alguns docentes em outros

cursos. Relatou também que havia recebido um processo que trata da extinção da FG da Coordenação do

NEHT, transferindo a FG para o setor de Transporte do Campus. Em seguida, Karloni relatou que a questão

da aderência vem sendo debatida há muito tempo entre os docentes do NEHT. Marcelo manifestou sua

preocupação com a perda de status das disciplinas de humanidades. Lana manifestou seu interesse na

adesão curso de agronomia, onde já atua com projetos de extensão e oferta de disciplinas eletivas.

Informou que sua adesão é pela afinidade. No chat registrou ainda seu interesse em atuar nos cursos de

Ciência da Computação e Ciências Biológicas. Ester fez uma questão de ordem, indagando que não estava

claro se a adesão seria somente para os cursos de Arapiraca, haja vista que já havia um processo no qual ela

solicita transferência. Em havendo esta possibilidade ela declara seu interesse em aderir ao curso de

Geografia do Instituto de Geografia Desenvolvimento e Meio Ambiente do Campus A. C. Simões, o qual ela

encontra-se cedida e com outro processo na direção do IGDEMA. Elthon relatou que também havia tomado

conhecimento da extinção da coordenação do NEHT na mesma semana e que a justificativa seria de que um

Núcleo de Estudos não estava previsto dentro do organograma da Universidade com necessidade de Função

Gratificada. Falou ainda que os cursos passaram a ofertar as disciplinas, não havendo mais necessidade da

função. Relatou ainda a demanda “histórica” do setor de transportes em virtude da importância e

relevância para as demandas administrativas e acadêmicas. Sobre a sala da coordenação, a mesma forma, já

que não haveria, por exemplo, demandas de atividades administrativas como matrículas de alunos. Sobre a

sala dos professores, Elthon informou que será avaliado o quão é adequada ou não de acordo com o

quantitativo de pessoas que a utilizam. Havendo a possibilidade de se destinar uma sala melhor se assim for

necessário. Em relação ao ponto da reunião, Elthon comentou que tinha uma postura/visão muito técnica e

que gostava das reuniões com o tronco justamente por perceber outros pontos de vista a cerca dos temas

do antigo Tronco Inicial, porém, neste momento seria necessário propor soluções. Relatou ainda que o

grupo não estava sendo contemplado com alguns anseios e seria necessário retomar as definições sobre as

adesões. Para Elthon, as adesões poderiam ocorrer e que as demandas dos cursos continuariam sendo

atendidas com compartilhamento de docentes. Citou a exemplo da Lana que faria adesão ao curso de

Agronomia e compartilharia disciplinas com a Computação e a Biologia. Assim como o Karloni que faria

adesão ao curso de Arquitetura mas que não abandonaria as demandas do NEHT. Lembrou que o Núcleo

continuaria existir e que a área é perfeita por atender as demandas de humanas dos cursos. Sobre a Ester,

Elthon comentou que ainda não saberia como resolver em virtude do código de vagas e que esta decisão

passa, obrigatoriamente pelo conselho, contudo, pelo levantamento atual de carga horária seria possível

cedê-la para o IGDEMA, com a possibilidade de, em havendo demanda, Ester assumir disciplinas em algum
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curso do Campus. José Vicente falou sobre uma dúvida com natureza da aderência e qual será a relação do

NETH com os cursos, indagou se seria aderência apenas de carga horária e se poderiam participar dos

colegiados dos cursos. Elthon comentou que essa aderência dos docentes aos cursos terá como

consequência a transferência de responsabilidades administrativas, atualmente com o NEHT, para as

coordenações dos respectivos cursos que cada docente aderir. Citou como exemplo a requisição de diárias e

passagens ou de afastamentos, porém, nos casos de afastamentos, em virtude das especificidades das áreas

envolvidas, caberá a Direção Acadêmica intermediar junto aos demais cursos os trâmites para que

docentes da mesma área possam assumir as disciplinas do docente afastado(a). Ressaltou ainda que o

NEHT não deve ter mais responsabilidades administrativas, funcionando quase que como um grupo de

pesquisa, podendo desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão. Em seguida, Karloni informou

que o modelo de aderência do NEHT, na perspectiva dele, é que o Núcleo continua com as demandas que já

existem. Reivindicou ainda que o núcleo seja reconhecido como núcleo de pesquisa com direito a sala.

Arary comentou que o modelo de aderência proposto pressupõe a transferência do código de vaga para o

curso. Elthon lembrou que alguns cursos já haviam informado que tinham um número reduzido de vagas e

que o fato de alguns docentes aderirem a algum curso não impossibilita de atender demandas de outros

cursos. A responsabilidade sobre os docentes que não aderirem ficará com a Direção Acadêmica. Karloni

reforçou que não havia sentido o NEHT ter um coordenador já que não há FG nem sala para a coordenação.

Ester informou que é a favor da aderência se ela puder ir para o curso de Geografia (IGDEMA). Elthon

alertou que, para os casos de afastamento, a direção fará um levantamento das cargas horárias e definirá

quais docentes poderão assumir. Marcius reforça a necessidade de manutenção e consolidação da área de

humanidades para que os cursos possam atender as legislações referentes às diretrizes curriculares. Israel

sugeriu e Elthon acatou, a criação de uma instrução normativa para regulamentar as situações de

afastamento. Pontuou ainda que, na atual demanda das disciplinas do NEHT, seria possível ceder

temporariamente Ester para o IGEDEMA e Carley para a Unidade de Penedo. Karloni, em virtude da

extinção da coordenação do NEHT”, informou que os docentes devem encaminhar suas demandas ou

solicitações para a Direção Acadêmica e para a Cograd. Em seguida solicitou encaminhamento para consulta

aos docentes sobre a adesão aos cursos. Ester solicitou aderência ao curso de Geografia do A.C. Simões

(Computação em Arapiraca). Arary solicitou aderência em Pedagogia (e Matemática). A Direção Acadêmica

encaminhará memorando para os cursos para iniciar negociações sobre as adesões. Elthon reforçou que a

aderência não significa exclusividade para o curso. Karloni pontuou a situação da Madalena, que está

afastada e que deve ser encaminhada posteriormente. Conforme encaminhamento proposto pela direção,

docentes que não participaram da reunião poderiam se manifestar através de e-mail. Por e-mail Carley

manifestou interesse em aderir ao curso de Turismo, na unidade de Penedo, porém, considerando a mesma

situação da Ester, ficará cedido, enquanto for possível, mas por afinidade, manifestou interesse em aderir ao

curso de Matemática. Marconi indicou aderência ao curso de Administração com penetração em

Administração pública. Sem mais a acrescentar a reunião foi finalizada e ata assinada pelos presentes.

Arary Oliveira Elthon Allex da Silva Oliveira Israel Alexandria

José Vicente Lana Lisier Marcelo Karloni
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