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 Ata da 5a. Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Bacharelado 

Interdisciplinar em  Humanidades - IHL - Campus dos Malês. 
 

No dia 04/06/2019 (quatro de junho de dois mil e dezenove), às 10h (dez horas) no 

auditório do Instituto de Humanidades e Letras, Campus dos Malês, situado na Avenida 

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

– BA, realizou-se a reunião do colegiado do curso de bacharelado interdisciplinar em 

Humanidades, Campus dos Malês. A reunião foi presidida pela coordenadora do 

colegiado Elizia Cristina Ferreira, contando com a presença dos seguintes docentes: Prof. 

Alexandre Cohn da Silva, Prof. Bruno Amaral de Andrade, Prof. Caterina Rea, Prof. Karl 

Gerhard Seibert, Prof. Cinthia Regina, Prof. Jucelia dos Santos, Prof.ª Clarisse Goulart, , 

Prof.ª Marcos Carvalho Lopes, Prof.ª Ramon Capelle, Prof.ª  Layla Pedreira, Prof.ª  Carla 

Craice, Prof.ª  Clicea Maria de Miranda e as representantes discentes Vanessa de Jesus 

Rodrigues e Luciana dos Santos. Além dos(as) seguintes discentes que se fizeram 

presentes na condição de ouvintes: Lizandro dos santos, Isabelle Maciel, Izzie Madalena, 

Micha Diego, Edson Santos, Camila Amando de Souza, Isaque de Jesus, Laurene Costa.  

Havendo quórum a reunião foi iniciada com a apresentação  dos informes e  com a 

proposta de inclusão de pontos não previstos na pauta. A proposta foi aprovada e ficou 

da seguinte maneira. Informes: 1- Bolsas de monitorias. A professora Elizia iniciou a 

reunião explicando sobre as bolsas de monitorias, disse que na reunião entre as 

coordenações e a PROGRAD para deliberar sobre os editais, os(as) coordenadores(as) 

questionaram a imposição de quais disciplinas seriam contempladas com bolsas por curso 

a PROGRAD usou como critério a retenção em um semestre com isso o BIH ficou 

favorecido com duas bolsas remuneradas, entretanto, havia uma insatisfação do IHL-M 

em geral com critérios de distribuição, votou-se então por permitir que cada curso 

escolhesse para qual disciplina daria a bolsa, como a coordenação não teria tempo de 

socializar a discussão com o colegiado que já estava ciente e de acordo com a distribuição 

prévia, o curso ficou com a bolsa para disciplina de Filosofia Africana e Metodologia da 

Pesquisa Interdisciplinar II, essa última sendo atribuída para a turma com mais estudantes. 

Também foi solicitado bolsa voluntária para a turma de Metodologia II a cargo da 

professora Cristiane Souza .2- Andamentos dos trabalhos do NDE relativamente a 

adequação do PPC - A coordenadora informou que os alunos já estão cientes sobre o 

PPC, mas precisam saber sobre o andamento desse processo e que precisam mudar para 

o novo PPC, foi apresentada a proposta preliminar de estrutura curricular do BIH, com 

distribuição de cargas horárias, disciplinas obrigatórias e optativas. Os(as) presentes se 

manifestaram sobre dúvidas e sugestões. Ao final a  coordenadora informou que tão logo 

o NDE finalizasse a proposta seria feita uma reunião extraordinária tendo como único 

ponto de pauta   a aprovação do novo PPC, o que deveria ser feito em breve pois o PPC 

deve estar vigente para a próxima entrada em 2019-2 3 - Andamentos dos Trabalhos de 

Elaboração do Regime Interno, Professora Clarisse explicou que está se preparando 

para apresentar alguma proposta de regimento na próxima reunião com o colegiado, a 

ideia é que o regimento dê conta de organizar e minimizar os trabalhos, o regimento 

precisa ser aprovado pelo colegiado e depois passado pelo CONSEPE para que seja 

aprovado pelo mesmo, 4 - Matrícula fora do Prazo -  Professora Elizia explicou os 
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problemas nas matrículas desse semestre com disciplinas das terminalidades que não 

tiveram o quantitativo de vagas respeitado pelo sistema, ocasionando um excesso de 

estudantes do BI nas disciplinas de outros cursos. Informou ainda que todos os casos que 

solicitaram ajustes em tempo hábil foram solucionados e lembrou aos colegas que não 

compete à coordenação de curso, tampouco aos(às) docentes autorizar matrícula fora do 

prazo previsto no calendário acadêmico, a não ser que a PROGRAD autorize. O professor 

Ramon sugeriu que fosse feita uma reunião com os alunos e com os professores para que 

socialização das informaçõe sobre o tema. Pauta: 1- Aprovação da ata anterior Lida e 

aprovada por todos sem nenhuma abstenção. 2 - Edital de Vagas Ociosas -   A professora 

Elizia informou que a prograd não tem um número de vagas exatas que estão ociosas, 

porém o colegiado deve decidir se vai aderir ou não as editais e quantas vagas vai ofertar, 

a PROGRAD enviou o quantitativo relativo ao semestre passado totalizando 918 vagas, 

considerando isso, fica para decidir uma maneira melhor para organizar a participação do 

curso nas diversas modalidades de editais. A coordenadora lembrou que não são cotas 

mas preenchimento de vagas ociosas e que o colegiado precisa pensar nas medidas para 

que as cotas todas sejam garantidas já na entrada. Por fim o colegiado BI aderiu a todas 

as modalidades possíveis, ficando a coordenação responsável por fazer uma estimativa 

do quantitativo. A proposta foi aprovada por unanimidade 3 – Editais especiais para 

pessoas Trans – A professora Elizia explicou que quando o ponto foi proposto, partiu de 

uma carta do coletivo de pessoas Trans do campus endereçada ao colegiado e previamente 

socializada por e-mail com todos os membros. Entretanto, após isso, a PROGRAD 

informou a criação dessa modalidade para inclusão nos editais de vagas ociosas sobre 

cuja adesão, portanto, o colegiado deveria também se manifestar. A representante do 

grupo trans, a estudante do curso de pedagogia Madalena foi convidada pela coordenação 

para defender a posição do coletivo e assim o fez, informou que há aproximadamente um 

ano vem fazendo movimento em busca dessas vagas, buscando o reconhecimento das 

especificidades desse grupo que vem enfrentando muitos problemas no contexto 

brasileiro em relação à transgeneridade. As instituições não reconhecem, muitas vezes, o 

problema de documentação, nome social, identidades, etc, questões que ultrapassam  suas 

etnias e por fim agradeceu a Unilab por lançar o edital de vagas trans  e ao colegiado por 

aprovarem os números de vagas. A adesão ao edital foi aderida sem nenhuma abstenção 

pelo colegiado.   4 – Remoções professora Matilde Ribeiro IHL Bahia / permuta 

professora Luciana Alcafor – IH Ceará-  O colegiado analisou o pedido de ambas as 

professoras. A coordenadora explicou que a professora Matilde estava afastada há dois 

anos por questão de saúde e agora que a licença estava por expirar solicitou a sua remoção 

para IH - Ceará. A professora Lucilene já havia solicitado a vinda para a Bahia 

anteriormente e teve seu processo avaliado por uma comissão que, naquele momento, foi 

favorável. O  colegiado fez então um parecer favorável na condição de permuta entre as 

servidoras dos dois institutos. Aa coordenadora Elizia ficou responsável por redigir o 

parecer nos termos propostos e encaminhar às instâncias superiores.   5 – Mudanças de 

orientação de TCC.  Dois estudantes procurou a coordenação para que tenha a mudança 

do orientador de TCC. Panzo Bartolomeu (TCC 1) e Mamadu Cissé (TCC 2), ambos sob 

orientação do professor Ercílio Langa que também fez um pedido formal pedindo 

desligamento das orientações por dificuldade de comunicação com os estudantes, a 
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professora Elizia apresentou o tema com o objetivo de encontrar outros(as) 

orientadores(as). Mamadu Cissé ficou sob orientação da professora Luciana sendo sua 

orientadora e o estudante Panzo seria encaminhado para a professora Mariana Petroni, 

tendo de acordo todos(as) os(as) presentes na reunião.  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, 04 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___________________________________________________ 

 


