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Aos treze dias do mês de março de 2019, por volta as dez e quarenta minutos, no Campus dos

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

ORDINÁRIA de 2019 DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA

–  BAHIA, sob  a  presidência  do  coordenador  do  curso,  Eric  Brasil  Nepomuceno  e  com  a

participação dos seguintes membros: Eduardo Antonio Estevam Santos,  Maria Cláudia Cardoso

Ferreira, Paulo Alves Junior, Pedro Acosta Leyva, Nuno de Pinho Falcão, Igor Fonseca Oliveira,

Idalina Maria Almeida de Freitas,  Clícea Maria Augusto de Miranda e a representante discente

Ludmilla  Martins  Gomes  da  Silva.  Seguem  os  pontos  de  pauta  com  os  seus  respectivos

encaminhamentos.  1. Aprovação da ata da 2ª reunião ordinária do colegiado do ano de 2019,

após ser lida foi aprovada por unanimidade. 2. Apresentação das salas de aula para o semestre

2019.1. Foram apresentadas as salas de aula para o semestre letivo de 2019.1, o professor Eric

Brasil Nepomuceno especificou os encaminhamentos da reunião que definiu a alocação das salas.

Ficou estipulado que todas as turmas de História ficarão no Campus, devido a possível visita do

MEC para reconhecimento do curso. As salas ficaram organizadas de acordo com a quantidade de

alunos. 3. Escolha do suplente da representação docente do curso de História no Conselho dos

IHL-Malês.  O  professor  Igor  Fonseca  Oliveira  se  disponibilizou  a  ser  suplente  da  professora

Idalina Maria de Almeida Freitas, colocado em votação pelo coordenador, fora aprovada de forma

unânime. 4. Aproveitamento das disciplinas do BHU como eletivas para o curso de História. O

aluno João Bosco pediu que sejam aproveitadas como eletivas duas disciplinas cursadas no BHU, o

colegiado ponderou que o curso deve buscar informações junto a PROGRAD e junto ao curso de

história do IH, no Ceará, para verificar se é permitido tal procedimento. Depois de ponderações e

tentativas  de  entendimento  dos  encaminhamentos  legais,  decidiu-se  que  será  feito  consulta  a

PROGRAD,  além  de  outros  coordenadores  que  possam  ter  encontrado  casos  similares,

principalmente em relação ao curso de História  5. Aprovação da ementa da disciplina optativa

“História indígena e do indigenismo no Brasil”. O coordenador leu a ementa da disciplina para
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que o colegiado aprovasse constatando que não foi discutido e apresentado na última reunião de

colegiado. Depois da leitura o colegiado aprovou por unanimidade. O professor Eduardo Antonio

Estevam Santos  se  ausentou  para  participação  na  reunião  ConMalês.  6.  Proposta  discente  de

reunião sobre práticas pedagógicas. A representante discente explicou que fora colocado de forma

incorreta e que os alunos pedem uma conversa com coordenador, no intuito de esclarecer o TCC de

História e outros pontos que surgissem. O coordenador argumentou que será feita uma reunião no

início do semestre  e  destacou que todos os  docentes  têm autonomia com relação suas práticas

pedagógicas. A representante discente expôs que os alunos que participam em sala, foram aqueles

que levantaram a questão que foi elencada no item. O professor Pedro Acosta Leyva fez menção

que  nenhum  outro  professor  tem  direito  de  ponderar/opinar  sobre  o  trabalho  docente.  Ficou

decidido que haverá uma reunião entre os discentes e a coordenação para esclarecimento do PPC, a

prática no componente curricular, histórico e TCC. 7. Proposta de Revista acadêmica de História

vinculada ao IHL-Malês. Foi proposto que os alunos elaborem coletivamente o fortalecimento das

revistas existentes na própria instituição.  8. Informes.  8.1. Memorando enviado pela coordenação

exigindo uma resposta do concurso público para docente na área de ensino de história e formação

do mundo contemporâneo. Depois da leitura do conteúdo, pedindi que fosse tomada uma posição

por parte da reitoria sobre a retirada indevida dos códigos de vagas do Campus Malês, porém não

houve nenhuma devolutiva por parte da reitoria ou outra instância.  8.2. DRIIA sobre mudança no

PPC, o coordenador informou que a mudança realizada no PPC não precisa passar pelo CONSUNI,

somente pela PROGRAD. Foi aprovado pelo colegiado por unanimidade que a coordenação entrará

em  contato  para  adiar  o  preenchimento  do  formulário  para  o  mês  de  agosto,  visando  que  a

Universidade tenha tempo para compra dos livros. Sem mais, a reunião se encerrou por volta das

doze horas e dez minutos.
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APROVAÇÃO DA ATA DA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 DO

COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA – BAHIA

_______________________________________________________
Eric Brasil Nepomuceno

_______________________________________________________
Maria Cláudia Cardoso Ferreira

_______________________________________________________
Igor Fonseca de Oliveira

________________________________________________________
Pedro Acosta Leyva

________________________________________________________
Eduardo Antônio Estevam Santos

_______________________________________________________
Nuno de Pinho Falcão

_______________________________________________________
Paulo Alves Júnior

_______________________________________________________
Idalina Maria Almeida de Freitas

_______________________________________________________
Clícea Maria Augusto de Miranda

_______________________________________________________
Ludmila Martins Gomes da Silva
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