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 11ª Reunião Ordinária do colegiado do Curso de Bacharelado 

Interdisciplinar em Humanidades Campus dos Malês. 

      

 

No dia dez de dezembro de dois mil e dezenove (10/12/2019), às dez horas (10h00), na 

sala 02 do Instituto de Humanidades e Letras, Campus dos Malês, Situado na Avenida 

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

Conde – BA, realizou-se a décima primeira  reunião ordinária do colegiado do curso de 

Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, Campus dos Malês. A reunião foi 

presidida pela coordenadora do colegiado, professora Elizia Cristina Ferreira, contando 

com a presença dos seguintes docentes: Prof. Alexandre Cohn da Silveira,  Prof. Ismael 

Tcham, Profa. Clarisse Goulart Paradis, Prof. Ramon Souza Capelle de Andrade, Prof. 

Deolindo de Barros, Prof. Paulo Donizeti, Profa. Tacilla da C. e Sá Siqueira Santos, 

Prof. Jucelia Bispo dos Santos, Prof. Fábio Baqueiro e os discentes Panzo Bartolomeu, 

Sueide Menezes da Silva e Jaime Jorge Manuel. Justificaram ausência: Profa. Zelinda 

Barros, Profa. Luciana Schleder da Silveira, Profa. Caterina Rea, Profa.  Mariana da 

Costa Aguiar, Prof.  Marcos Carvalho Lopes. A sessão começou com os seguintes 

informes: 1- Representação discente, boas vindas!: A coordenadora explicou que o 

DCE se organizou para escolher representação discente no colegiado de curso e que 

foram indicados(as) como titulares:  Núria Glauciana Barros da Silva e 

Panzo Bartolomeu e como suplentes: Jaime Jorge Manuel e Sueide Menezes da Silva. 

Um dos representantes suplentes  Panzo Bartolomeu explicou um pouco sobre o 

processo e em seguida apresentou Sueidi que estava presente. Ambos foram recebidos 

com boas vindas 2- Aprovação do PPC do curso: O PPC foi aprovado pela CPAC 

(Coordenação de Acompanhamento de Projeto) com algumas resslavas e em seguida 

pelo CONSEPE ad referendum. A coordenadora ressaltou que falta ajustar a discpilina 

de Didáticas nos Países da Educação, da área de concentração pedagogia e que é preciso 

produzir o termo de adequação bibiográfica. Essas e outras melhorias e correções serão 

feitas pelo NDE durante o semestre. Após os informes teve início a discussão dos 

seguintes pontos de pauta:  1- Aprovação da ata anterior: Foi lida e aprovada por 

todos(as) os(as) presentes na reunião a ata da décima sessão. 2- Suplência na 

representação no ConMalês Depois de discussões sobre o nome para atuar como 

suplente do representante no ConMalês a  Professora Jucélia foi indicada. A indicação 

foi aprovada por todos(as) os(as) sem nenhuma abstenção. 3- Projeção de ofertas 

2020-1 A coordenadora apresentou a projeção de ofertas alegando sobre a possível 

necessidade de se fazerem alguns ajustes considerando que durante o semestre alguns 

estudantes apresentaram necessidade de realizar disciplinas pela turno da manhã. Foi 

solicitado que os alunos que se organizem  para ver a demanda e a coordenadora ficaria 

responsável em alocar as disciplinas diante da disponiblidade de professores e salas. 

Assim sendo, foi proposto aprovar a projeção com a ressalva de que podem haver 

alterações considerando os agentes externos o que foi aprovado por todos sem nenhuma 
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abstenção. 4- regimento interno de colegiado: O  regimento interno foi apresentado e 

lido durante a sessão, alguns itens foram revistos em discussão e ao final o documento 

foi aprovado por todos, sem abstenção.  5- orientações internas para afastamento 

docente: Depois de discussões sobre os critérios para afastamento, incluindo o 

documento elaborado pela professora Jucélia, o colegiado deliberou por elaborar uma 

lista com a previsão de quem tem interesse em se afastar que deverá ser trazida para 

discussão pela coordenadora do curso na próxima sessão. A proposta foi aprovada por 

todos(as) sem abstenção.  6- O que ocorrer: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 

encerrada às doze horas e dezenove minutos (12h19) e eu, Luana dos Santos Sobral, 

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, 10 de Dezembro de 2019 
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