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Ata da 2ª Reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante - NDE do curso de Bacharelado
Interdisciplinar em Humanidades – Bahia – 16-05-2019
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Aos dezesseis dias do mês de maio de 2019, as treze e trinta minutos, no Campus dos Malês,
São Francisco do Conde, Bahia, mediante prévia convocação, realizou-se a 2ª REUNIÃO
ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) DO CURSO DE
BACHARELADO INTERDISCILINAR EM HUMANIDADES – BAHIA, sob a
presidência da Coordenadora do curso, Elizia Cristina Ferreira, com a presença dos
seguintes membros: Cristina Teodoro Trinidad, Zelinda dos Santos Barros, Caterina
Alessandra Rea, Luciana Schleder Almeida, Jucélia Bispo dos Santos, Paulo Donizete
Siepierski, Ramon Souza Capelle de Andrade. I. ABERTURA DOS TRABALHOS –
Havendo quórum regulamentar, a Presidenta cumprimentou os presentes e declarou aberta a
sessão. II. ORDEM DO DIA – 1. Atualização do PPC do curso. A Presidenta retomou a
discussão já iniciada por e-mail sobre o processo de reformulação pelo qual o curso deveria
passar, considerando a necessidade de regulamentação informada pela PROGAD em reunião
com a coordenação do curso que aconteceu em abril, durante o período de recesso e que teve
o vice-coordenador do curso como representante. De acordo com o que foi informado,
segundo uma norma vigente desde 2017, o curso de Bacharelado em Humanidades deve ter 6
semestres letivos, quando apresenta apenas 4 semestres, estando irregular de acordo a
resolução 2/2017 adotada pelo ministério da Educação sem contudo, afetar o período total de
integralização dos dois cursos, de primeiro e segundo ciclo, que deverá permanecer com
duração de cinco anos.Diante disso, será necessário um trabalho para se repensar o
fluxograma de 2.400 horas do curso. Após discussões sobre como fazer o processo e
compartilhamento do que foi passado na reunião mencionada, relativamente a experiência
pela qual passou o curso no Ceará, que precisou fazer a mesma adaptação deliberou-se por
elaborar um cronograma de trabalho com as seguintes tarefas: 1. Definir um novo fluxograma
do curso e reorganizar às 2.400 horas. 2. Revisar o que há de legislação interna e externa para
atualizar o PPC do curso. 3. Revisar o instrumento de avaliação do curso e seguir o check list
da PROGRAD. Esse planejamento foi aprovado sem abstenções e ficou acordado que serão
feitas reuniões de trabalho para estudos e alterações no documento a ser aprovada em nova
reunião de núcleo tão logo o trabalho esteja pronto. III. ENCERRAMENTO DA SESSÃO –
Nada mais havendo a tratar, a Presidenta declarou encerrada a sessão às dezesseis horas e dez
minutos. Para constar, eu, Jucélia Santos Bispo, lavrei a presente ata, assinada por mim, a
qual, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros do Colegiado.
São Francisco do Conde, 16 de maio de 2019.
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