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6ª Reunião Ordinária do colegiado do Curso De Bacharelado Interdisciplinar em
Humanidades Campus dos Malês.
No dia 04/07/2019, (Quatro de julho de dois mil e dezenove), às (10:00h), dez horas, na
sala 12 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 professora Elizia Cristina Ferreira, contando com a presença
das discentes Luciana dos Santos e Vanessa de Jesus e os seguintes docentes: Prof.
Marcio André, Prof. Ramon Cabelle, Profa. Carla Claice , Prof. Alexandre Cohrn, Prof.
Marcos Carvalho, Prof. Ismael Tcham, Profa. Jucelia Bisco, Prof. Rutte Andrade, Profa.
Lucilene Rezende, Prof. Zelinda dos Santos, Prof. Bruno Amaral, Prof. Jucelia Bispo,
Prof. Cleber Daniel. A sessão começou com os seguintes informes: 1- Edital de vagas
ociosas a coordenadora informou que as terminalidades aderiram a todas as
modalidades do edital e que por isso, tendo ficado responsável por fazer o levantamento
do quantitativo de vagas para adesão do BI, optou por 35 vagas no total distribuídas da
seguinte forma: 2 transferidos, 2 graduados, 10 indígenas, 10 quilombolas, 2 mudança
de curso, 1 educação básica, 8 transgeneros e intersexo. Sendo que a Coegs informou
posteriormente que os cursos de bacharelados não devem aderir ao edital de Educação
Básica, portanto, o quantitativo final de vagas foi de 34. 2- Andamento do processo de
revisão do PPC e reunião geral com os estudantes o PPC foi aprovado na ultima
reunião e encaminhado para aprovação nas instâncias superiores. Foi agendada uma
uma reunião com os discentes para prestar esclarecimentos sobre mudança no dia 19 de
julho, a coordenadora convidou a todos(as) os(as) docentes para participar. Além disso,
o colegiado se dispôs a redigir uma carta para ser encaminhado ao IHL para mais
esclarecimento e orientações sobre o processo de migração das turmas do PPC antigo
para o novo. Ponto de Pautas: 1- Aprovação da ata anterior lida e aprovada por todos
(as). 2- resolução sobre componentes curricular A coordenadora informou que a
Prograd solicitava dos colegiados manifestação sobre a minuta a ser elaborada a respeito
da definição de componentes curriculares, a mesma foi socializada por e-mail aos
membros do colegiado, ficou acordado que os professores enviariam até o dia 08 de
julho, por e-mail, dúvidas e sugestões sobre o documento, para que a coordenação possa
levar para reunião com a prograd. Tal encaminhamento foi aprovado por todos(as), sem
nenhuma abstenção. 3 - Quadro de ofertas 2019-2 A coordenação apresentou a
proposta de oferta previamente elaborada, explicou que a divisão das disciplinas entre
os dias da semana foi feita da seguinte maneira: para as obrigatórias foi discutida com
as coordenações das terminalidades e para as optativas foi estabelecido que deveria
haver pelo menos uma por dia da semana no turno noturno, para que o prometido no
ppc possa ser garantido aos estudantes. Nesse momento também surgiu a questão da
sobrecarga de professores considerando o afastamento para pós-doutorado já autorizado
do professor Cleber D. Lambert, no uso do seu direito. A coordenação ficou então
responsável por averiguar a possibilidade de realizar processo seletivo para professor(a)
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substituto(a) e, sendo autorizado, ficaria responsável por elaborar o processo em
conjunto com os docentes da área de filosofia. 4 – Regimento Interno do Colegiado. A
comissão apresentou a proposta, porém, o colegiado compreendeu que não havia tempo
hábil para avaliação qualificada do mesmo e que deveria ser feita uma reunião extraordinária para aprovação do mesmo. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h30m e eu, Luana dos Santos
Sobral apoio administrativo do Instituto de Hmanidades e Letras /Malês, Lavrei e
subscrevi a presente ata que depois de lida e aprovada, será assinada pelos demais
presentes na sessão de sua aprovação.

São Francisco do Conde, 04 de julho 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
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Lopes______________________________________________________
Maria Andrea dos Santos
Soares_______________________________________________
Mariana Preta Oliveira de Lyra
________________________________________________
Mariana da Costa Aguiar
Petroni______________________________________________
Pedro Costa
Leyva__________________________________________________________
Ramon Souza Capelle de
Andrade______________________________________________
Zelinda
Barros_____________________________________________________________
Luciana dos Santos
Jorge_____________________________________________________
Vanessa de Jesus
Rodrigues___________________________________________________
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