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Ata da 3ª Reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante - NDE do curso de Bacharelado 

Interdisciplinar em Humanidades – Bahia – 19-06-2019 

 

Aos dezenove dias do mês de junho de 2019, as nove horas e trinta minutos, no Campus dos 1 

Malês, São Francisco do Conde, Bahia, mediante prévia convocação, realizou-se a 3ª 2 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) DO 3 
CURSO DE BACHARELADO INTERDISCILINAR EM HUMANIDADES – BAHIA, 4 
sob a presidência da Coordenadora do curso, Elizia Cristina Ferreira, com a presença dos 5 

seguintes membros: Cristina Teodoro Trinidad, Zelinda dos Santos Barros, Caterina 6 

Alessandra Rea, Luciana Schleder Almeida, Jucélia Bispo dos Santos, Márcio André de 7 
Oliveira Santos, Paulo Donizete Siepierski, Ramon Souza Capelle de Andrade, além das 8 

representantes discentes que Luciana Santos Jorge e Vanessa Rodrigues. I. ABERTURA 9 
DOS TRABALHOS – Havendo quórum regulamentar, a Presidenta cumprimentou os 10 
presentes e declarou aberta a sessão. II. ORDEM DO DIA – 1. Aprovação das alterações 11 
do PPC do curso. A coordenadora fez uma breve memória dos trabalhos empreendidos até 12 

aqui, dos esforços feitos junto às outras coordenações de curso para que as disciplinas 13 
incluídas fossem as que constam nos ppcs dos cursos de terminalidade, de maneira a não 14 

prejudicar os estudantes garantido o percurso formativo de cinco anos nos dois ciclos, para 15 
isso o curso foi dividido em fases, sendo elas a primeira, composta pelas disciplinas 16 
obrigatórias do núcleo comum da Unilab e as da área de humanidades, a segunda composta 17 

pelas disciplinas optativas das humanidades divididas por eixos temáticos (estudos africanos, 18 

estudos da diáspora negra, estudos de interseccionalidade entre gênero, raça, classe e 19 

sexualidades e eixo geral) e a terceira fase composta por disciplinas optativas de área de 20 
concentração (história, pedagogia, relações internacionais e ciências sociais) ligadas aos 21 

cursos de segundo ciclo do IHL-M. Essas disciplinas são equivalentes às obrigatórias desses 22 
cursos e poderão ser aproveitadas quando o estudante migrar de ciclo. Após essa breve 23 
memória e apresentação do fluxograma, foi feita a leitura do texto do PPC, constatou-se 24 
alguns ajustes a serem realizados quanto a escrita e inclusão de alguns detalhes legais, mas 25 

nada que prejudicasse sua aprovação, após ser distribuídas as tarefas de finalização da revisão 26 
do documento o mesmo foi aprovado, sem abstenções. III. ENCERRAMENTO DA 27 
SESSÃO – Nada mais havendo a tratar, a Presidenta declarou encerrada a sessão às dezesseis 28 
horas e dez minutos. Para constar, eu, Jucélia Santos Bispo, lavrei a presente ata, assinada por 29 
mim, a qual, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros do Colegiado. 30 

 

São Francisco do Conde, 16 de maio de 2019.  
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