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 Ata da 1a. Reunião extraordinária do Colegiado do Curso de Bacharelado 

Interdisciplinar em  Humanidades - IHL - Campus dos Malês. 
  

No dia 27/06/2019 (Vinte e sete de junho de dois mil e dezenove), às 10h (dez horas), na 

sala doze (12) do Instituto de Humanidades e Letras, Campus do Malês, situado na 

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

do Conde – BA Realizou-se a reunião extraordinária do colegiado do curso de 

Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, Campus do Malês. A reunião foi presidida 

pela coordenadora do colegiado, a professora Elizia Cristina Ferreira, contando com a 

presença das discentes Luciana dos Santos e Vanessa de Jesus e dos(as) docentes: Prof.ª, 

Zelinda dos Santos Barros, Prof.ª Carla Craice da Silva, Prof.ª Luciana Almeida, Prof.ª 

Catarina Rea, Prof.ª Mariana da Costa Petroni, Prof.ª Paulo Donizetti Prof.ª Jucelia Bispo 

dos Santos, Prof.ª Lucilene Rezende, Prof.ª Ismael Tcham, Prof.ª Cinthia Regina Campos, 

Prof. Ramon Capelle. Com o seguinte ponto de Pauta.  1- Aprovação da Revisão do 

Volume III  do PPC do  Curso. Iniciou-se com as boas-vindas à professora Lucilene, 

recém chegada à UNILAB Bahia, vinda do Ceará. Em seguida a coordenadora do 

colegiado começou falando das mudanças  do PPC  e os tópicos alterados, informou que 

o  documento mais utilizado como referência para essas alterações  foram os Referenciais 

Orientadores para Bacharelados Interdisciplinares e Similares do MEC. A versão 

proposta pelo NDE foi anteriormente encaminhada para leitura por parte dos membros 

do colegiado e a coordenadora listou as principais mudanças para discussão e aprovação. 

A primeira diz respeito a exclusão do trecho que versava  sobre o perfil do profissional e 

mantendo-se apenas a definição do perfil do(a) egresso(a), considerando que os BIs, 

enquanto cursos de primeiro ciclo, não são profissionalizantes. Segundo as 

documentações do MEC, explicou a professora Elizia, foi detectado que os jovens 

entravam muito cedo nas universidades e muito precocemente precisavam definir  sua 

profissão, os BIs foram criados visando justamente um tempo maior de amadurecimento 

dos estudantes, sendo que a profissionalização viria depois, no segundo ciclo de 

formação. A professora Lucilene questionou se com a alteração os estudantes precisarão 

fazer três anos de BIH e mais três das terminalidades, a professora Elizia explicou então 

também uma outra alteração importante: a criação das “áreas de concentração” que 

apontam as disciplinas que os estudantes deverão cursar considerando as terminalidades 

que escolherem. Essas disciplinas serão aproveitadas no segundo ciclo, permitindo que 

o(a) estudante as aproveite, garantindo a integralização dos dois ciclos em cinco anos. 

Assim, o que antes se chamava de área de concentração, no ppc antigo, passou a chamar-

se de eixo temático. A ideia era que os estudantes façam sete disciplinas em um dos eixos 

propostos (estudos africanos, estudos da diáspora negra, estudos da intersecionalidade 

entre gênero, raça, sexualidades e classe, ou estudos gerais) escolhendo entre as ofertas 

disponíveis e seu interesse e depois faça as disciplinas optativas relativas às áreas de 

concentração. O curso agora então se divide em fases: na primeira o estudante faz as 

disciplinas obrigatórias do núcleo comum da Unilab e da área de Humanidades (que não 

foram alteradas), na segunda as optativas de eixo temático e na terceira as optativas de 

área de concentração. Além disso, foi feita uma alteração na ementa da disciplina de 

Metodologia da Pesquisa Interdisciplinar em Humanidades II e foi incluída a disciplina 
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optativa de “Estética e filosofia da arte”, além de todas as optativas necessárias para as 

áreas de concentração ligadas aos cursos de terminalidade. Também foi feita uma 

alteração nas modalidades de TCC sendo substituída a modalidade “Produção audiovisual 

de caráter documental, experimental ou etnográfico” por “Linguagem e produção 

artística”. Essas e as demais alterações foram avaliadas e aprovadas por todos(as) os(as) 

presentes na reunião sem nenhuma abstenção.  Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 

encerrada às 12h00 e eu, Luana dos Santos, apoio administrativo do Instituto de 

Humanidades e Letras/Malês, lavrei e subscrevi a presente ata que, depois de lida e 

aprovada, será assinada pelos demais presentes na seção de sua aprovação. 
 
 
                                     

     São Francisco do Conde, 27 de junho de 2019 

      
 

Nome       Assinatura 
 

Alexandre Cohn da Silveira ___________________________________________________ 

Bruno Amaral de Andrade ____________________________________________________ 

Carla Craice da Silva ________________________________________________________ 

Caterina Rea ______________________________________________________________ 

Cinthia Regina  Campos Ricardo da Silva________________________________________ 

Clarisse Goulart Paradis______________________________________________________ 

Cleber Daniel Lambert da Silva________________________________________________ 

Clicea Maria de Miranda_____________________________________________________ 

Elizia Cristina Ferreira_______________________________________________________ 

Karl Gerhard Seibert_________________________________________________________ 

Ismael Tcham______________________________________________________________ 

Joyce Amancio de Aquino ____________________________________________________ 

Jucélia Bispo dos 

Santos______________________________________________________ 

Luciana Schleder Almeida____________________________________________________ 

Marcos Carvalho Lopes______________________________________________________ 

Maria Andrea dos Santos Soares_______________________________________________ 

Mariana Preta Oliveira de Lyra ________________________________________________ 
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Mariana da Costa Aguiar Petroni______________________________________________ 

Pedro Costa Leyva__________________________________________________________ 

Ramon Souza Capelle de Andrade______________________________________________ 

Zelinda Barros_____________________________________________________________ 

Luciana dos Santos Jorge_____________________________________________________ 

Vanessa de Jesus Rodrigues___________________________________________________ 

 
 


