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Ata da 1ª Reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante - NDE do curso de Bacharelado 

Interdiscilinar em Humanidades – Bahia – 21-03-2019 

 

Aos vinte e um dias do mês de março de 2019, às nove horas e trinta minutos, no Campus dos 1 

Malês, São Francisco do Conde, Bahia, mediante prévia convocação, realizou-se a 1ª 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: Fábio Baqueiro Figueiredo, Zelinda dos Santos Barros, Caterina 6 
Alessandra Rea, Luciana Schleder Almeida e Jucélia Bispo dos Santos. I. ABERTURA 7 
DOS TRABALHOS – Havendo quórum regulamentar, a Presidenta cumprimentou os 8 

presentes e declarou aberta a sessão. II. ORDEM DO DIA – 1. Criação de coordenações ou 9 

fóruns de articulação para tratar: a) das disciplinas de primeiro semestre, b) das 10 
disciplinas de metodologia e sua ligação com o TCC. A Presidenta informou ser necessário 11 
criar comissões para propor medidas visando à articulação das disciplinas de primeiro 12 

semestre e fazer com que as disciplinas de metodologia sejam orientadas para a construção do 13 
TCC. Depois de abertas as discussões, o Prof. Fábio Baqueiro destacou a necessidade de um 14 

olhar específico para a/o estudante de primeiro semestre, tendo em vista suas demandas de 15 
formação específicas. A Profª Jucélia Bispo dos Santos argumentou que pôr em 16 
funcionamento a coordenação da área de pesquisa, prevista no PPC do curso, fará com que se 17 

torne desnecessária a criação de comissão para tratar das disciplinas de Metodologia e sua 18 

ligação com o TCC. A Profª Elizia C. Ferreira propôs a coordenação do curso de Bacharelado 19 

Interdisciplinar em Humanidades ficasse com o encargo de articular os docentes responsáveis 20 
pelas disciplinas de primeiro semestre no início de cada período. Após a discussão, foi 21 

decidida a formação de um grupo com coordenador(a), um ou dois membros do Núcleo 22 
Docente Estruturante (NDE) e docentes das disciplinas de cada grupo (1º semestre e 23 
Metodologias), com reuniões no início e no fim de cada semestre. 2. Debate sobre a inclusão 24 
no regimento do Colegiado do BI de acompanhamento pedagógico e administrativo. O 25 

Prof. Fábio Baqueiro propôs a criação de um colegiado executivo, voltado à discussão e 26 
deliberação a respeito de questões administrativas, e um colegiado pleno, voltado às questões 27 
pedagógicas. Após a discussão, foi decidido que o NDE – BHU encaminhará ao Colegiado a 28 
proposta à comissão para criação do Regimento Interno do BI. 3. Inclusão de disciplinas 29 
eletivas e optativas de outros cursos. Os colegiados de História e RI solicitaram a inclusão 30 

de disciplinas obrigatórias de seus cursos como optativas para o BI. Após discussão, foi 31 

sugerida a formação de uma comissão com um docente representante de cada NDE de 32 

terminalidade para compatibilizar as disciplinas aos eixos do BHU e decidir sobre a 33 
viabilidade da inclusão, precedida do envio de comunicado aos coordenadores de NDE com 34 
convite. A Profª Luciana Schleder Almeida foi eleita por unanimidade representante do NDE 35 
de BHU nesta comissão. Como ponto de pauta para a próxima reunião, foi proposta a 36 
discussão sobre a possibilidade de criação de um cronograma de revisão do PPC. 4. Ajuste 37 

das disciplinas da área de Filosofia. A Profª Elizia C. Ferreira informou que, partir da 38 
disciplina “Filosofia como teoria e modo de vida”, surgiu a necessidade de revisão de seu 39 
Plano de Ensino, assim como os de outros da área de Filosofia. Após discussão, foi proposta a 40 
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formação de uma comissão com os docentes responsáveis por esta disciplina e por outras da 41 
área de Filosofia para revisar os respectivos planos de ensino. 5. Avaliação de equivalências 42 
de disciplinas eletivas. Por sugestão da Presidenta e anuência de todos os presentes, este 43 
ponto foi retirado de pauta. 6. Calendário anual de reuniões. Após discussão, houve o 44 
entendimento comum de que não há necessidade de fixar uma data para as reuniões, que 45 

devem ocorrer semestralmente. 7. O que ocorrer. O Prof. Fábio Baqueiro sugeriu que o vice-46 
coordenador seja incluído como membro nato do NDE. III. ENCERRAMENTO DA 47 
SESSÃO – Nada mais havendo a tratar, a Presidenta declarou encerrada a sessão às doze 48 

horas e dez minutos. Para constar, eu, Zelinda dos Santos Barros, lavrei a presente ata, 49 
assinada por mim, a qual, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros do 50 
Colegiado. 51 

 

São Francisco do Conde, 21 de marçode 2019.  

  

Nome 
Assinatura 

 
1. Elizia Cristina Ferreira 

_____________________________________________________________ 

2. Zelinda dos Santos Barros _________________________________________________________ 

3. Cristina Teodoro 

_________________________________________________________________ 

4. Caterina Alessandra Rea ________________________________________________________ 
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