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COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA – BAHIA

ATA

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e dezenove, por volta das dez horas da manhã, na sala

das coordenações  do  Campus dos Malês,  em São Francisco do Conde,  Bahia,  mediante prévia

convocação, realizou-se a 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 DO COLEGIADO DO CURSO

DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA – BAHIA, sob a presidência do Coordenador do curso,

Eric Brasil Nepomuceno, com a presença dos seguintes membros:  Eduardo Antonio Estevam

Santos, Fábio Baqueiro Figueiredo, Juliana Barreto Farias, Idalina Maria Almeida de Freitas,

Igor Fonsêca de Oliveira,  Maria Cláudia Cardoso Ferreira, Nuno de Pinho Falcão,  Clícea

Maria Miranda Paulo Alves Junior e Pedro Acosta Leyva (docentes) e a representante discente

Ludmila  Martins  Gomes  da Silva.  I.  ABERTURA DOS TRABALHOS –  Havendo quórum

regulamentar, o Presidente cumprimentou os presentes e declarou aberta a sessão. II. INFORMES:

a) Representante por curso no IHL-M e reunião geral sobre o processo eleitoral para diretor

do IHL-Malês: O debate resultou em acordo sobre número de representantes de cada curso para o

BHU;  foi informado sobre a elaboração de uma nota para reitoria sobre a eleição do Instituto,

reafirmando o apoio da comunidade à escolha de Pedro Leyva como diretor  do IHL-M. Pedro

destacou o desgaste do processo, seu empossamento simbólico, e o apoio recebido pela Diretora

Cristiane. Eric informou que houve alguns encaminhamentos em apoio a posse de Pedro como por

exemplo a demanda por uma audiência com o reitor no Malês. Eric informou sobre a indicação de

Idalina como representante no Conselho dos Malês. b) Reunião de diretores e coordenações: Eric

informou que o pró-reitor de graduação apontou a falta de professores, a questão de disciplinas

parecidas  e  junção  de  disciplinas  como  solução;  Eric  pontuou  junto  ao  pró-reitor  que  aquelas

propostas não atendiam às demandas dos Malês, principalmente porque não endereçavam a questão

da retirada dos códigos de vagas do IHL-M.  c)  Comissão de vagas e relatório do curso de

História; Sobre a questão dos códigos de vagas, haverá uma nova reunião da comissão que elabora

um estudo sobre o caso, com a participação da professora Lídia como representante do IHL-M. O

candidato  aprovado  no  concurso  para  área  de  ensino  enviou  uma  mensagem de  email  para  a
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coordenação, que por sua vez respondeu que maiores informações sobre convocação e contratação

seriam de competência da reitoria.  Houve contato com advogado da APUB para que houvesse uma

pressão junto a reitora, mas até então não teve uma posição. d) Portaria CPPD;  e) Discentes do

BHU  para  História,  2019.1:  Ingressaram  4  alunos  oriundos  do  BHU  no  curso  de  História.

Apontou-se a baixa procura dos alunos pelo curso de História. Eric apontou a diferença dos alunos

de Ciências Sociais e História. A professora Maria Claudia pontuou que é precisa refletir sobre a

formação do BHU e as expectativas dos alunos e alunas. Ludmila sinalizou a questão do quadro dos

professores e que alunos não tem contato com outras vertentes da História. Ao indagar os alunos,

verificou-se muitos professores de Ciências Sociais no BHU. Foi sugerida a realização de atividades

que possa estimular o interesse de alunos e alunas para o campo da história. Entre as estratégias de

mobilização estariam o conhecimento e uso da História Oral, o contato com fontes, e atividades de

paleografia, questões que serão inseridas como ponto de pauta em reuniões futuras.  PONTO 1 –

Aprovação da ata da 3a reunião ordinária do colegiado do ano de 2019.  Aprovada a ata de 3ª

reunião. PONTO 2 – Substituição da coordenação no período de férias entre 16 e 26 de abril .

Em virtude do período de férias dos coordenadores Eric Brasil e Maria Claudia Ferreira, entre 16 a

26 de abril, a professora Juliana Barreto de Farias assumirá a coordenação. PONTO 3 – Análise e

emissão  de  parecer  referente  ao  processo  23804.000153/2019  –  15,  afastamento  para

Capacitação profissional da professora Idalina Maria Almeida de Freitas. O coordeandor Eric

procedeu a leitura do despacho do processo e da solicitação. A profa. Idalina comentou sobre as

disciplinas que derá durante seu período de afastamento, sugeriu adiantar atividades das disciplinas

de laboratório e apresentou preocupação quanto a disciplina Estágio III, uma vez que são realizados

nas escolas. Eric sugeriu que a licença da professora Idalina fosse a partir de 15 de agosto a 15 de

novembro em vez de começar em 15 de julho, cabendo assim os 15 encontros das disciplinas. Deste

modo, a professora retornaria para pegar um módulo final das disciplinas que seriam divididas entre

os professores. A proposta deste calendário também coincidiria com sua participação na linha de

pesquisa na UFBA. A proposta  de alteração de data foi  encaminhada para votação e aprovada.

Eduardo e Idalina não votaram. O coordenador irá encaminhar as novas determinações para o IHL. 

PONTO 4 – Esclarecimentos sobre o processo de reconhecimento do curso junto ao MEC. O

Coordenador Eric informou que pediu o adiamento do processo para o mês de agosto e que essa

solicitação foi aprovada pela DRIIA. As alterações no PPC precisam passar pelo CONSUNI. Eric

enviará as alterações para IHL-M que abrirá o processo. Ele realizou a leitura do documento sobre

as alterações do PPC.. PONTO 5 – Esclarecimento quanto à documentação do colegiado (atas):

o coordenador Eric destacou a importância das atas, que as encaminhou para serem publicizadas e

que está tentando organizá-las. Eric apresentou tabela com as atas desde 2017, informou ainda que
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faltam algumas  atas  de  2018 e  que  elas  são  necessárias  para  o  reconhecimento  do  curso.  Foi

deliberado que os professores iriam buscar as atas que ficaram responsáveis no ano de 2018 para

minimizar  a  falta  desses  documentos.  PONTO 6 – Comissão para elaboração do regimento

interno do colegiado: Eric informou não ter encontrado registro de regimento de História. Propôs-

se então uma comissão para elaboração do regimento interno para o reconhecimento do curso. O

professor Fabio informou que não há exigência do regimento para efeito de reconhecimento do

curso. Eric ponderou que é preciso a comissão para o regimento do colegiado. Concluiu-se que os

professores Igor, Paulo e Nuno vão compor a comissão para criar o regimento interno do colegiado.

PONTO 7 –Aproveitamento de disciplinas do BHU e de outras instituições como eletivas do

curso de História: O coordenador Eric informou não obteve resposta da PROGRAD, mas que o

colegiado  de  História  do  Ceará  respondeu  confirmando  que  aceita  esse  tipo  de  processo  de

aproveitamento.  O  coordenador  fez  a  leitura  da  carta  do  colegiado  do  Ceará  e  apresentou  os

processos dos alunos que pediram as disciplinas do BHU como aproveitamento de eletivas  em

História. O coordenador apresentou os casos dos alunos que pediram aproveitamento e encaminhou

para deliberação do colegiado que fez o seguinte encaminhamento: aceitar as discplinas do BHU,

que não compõe o quadro de obrigatórias do PPC de história, como eletivas para o curso de história

para os discentes com matrículas iniciadas em 2016.2, 2017.1, 2017.2, em função de problemas no

histórico  desses  alunos.  Encaminhou-se  para  a  votação  e  foi  aprovado  por  unanimidade.  A

coordenação  vai  emitir  um comunicado  informando  esse  processo.  PONTO 8  –  Proposta  de

evento para o 13 de maio: o professor Eduardo propos a criação de uma comissão para elaborar o

evento.  Entre  as  propostas,  sugeriu-se  a  realização  de  uma  mesa  de  debates  de  caráter

historiográfico ou sobre História pública. A programação seria composta de uma mesa de debates a

tarde e uma mesa a noite no dia 13 de maio.  A comissão ficou composta pelos professores Eduardo,

Idalina, Maria Claudia, Juliana, Eric e Clícea Maria.  ENCERRAMENTO DA SESSÃO – Nada

mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a sessão por volta das treze horas. E para

constar, eu, Clícea Maria Miranda, lavrei a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, será

assinada por mim e pelos membros do Colegiado.
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APROVAÇÃO  DA  ATA  DA  04ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DE  2019  DO

COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA – BAHIA

_______________________________________________________
Eric Brasil Nepomuceno

_______________________________________________________
Maria Cláudia Cardoso

_______________________________________________________
Igor Fonseca de Oliveira

________________________________________________________
Pedro Acosta Leyva

________________________________________________________
Eduardo Antônio Estevam Santos

_______________________________________________________
Nuno de Pinho Falcão

_______________________________________________________
Paulo Alves Júnior

_______________________________________________________
Idalina Maria Almeida de Freitas

_______________________________________________________
Ludmila Martins Gomes da Silva

_______________________________________________________
Juliana Barreto Farias

_______________________________________________________
Fabio Baqueiro Figueiredo

_______________________________________________________
Clícea Maria Augusto de Miranda
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