
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
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ATA

Aos seis  dias  do mês  de  novembro de 2018,  pelas  catorze  horas,  no  Campus dos  Malês,  São

Francisco  do  Conde,  Bahia,  mediante  prévia  convocação,  realizou-se  a  11ª REUNIÃO

ORDINÁRIA DO  COLEGIADO  DO  CURSO  DE  LICENCIATURA EM  HISTÓRIA –

BAHIA, sob a presidência da Coordenadora do curso, Fábia Barbosa Ribeiro, com a presença dos

seguintes  membros:  Eduardo  Antonio  Estevam Santos, Eric  Brasil  Nepomuceno,  Nuno  de

Pinho Falcão, Paulo Alves Júnior (docentes) e Ludmila Martins Gomes da Silva (representante

discente). Estiveram ausentes  Fábio Baqueiro Figueiredo, Idalina Maria Almeida de Freitas, Igor

Fonseca Oliveira, Maria Cláudia Cardoso Ferreira e  Pedro Acosta Leyva (docentes). Encontra-se

vaga  a  representação  técnico-administrativa.  I.  ABERTURA DOS  TRABALHOS –  Havendo

quórum regulamentar,  a  Presidente  cumprimentou  os  presentes  e  declarou  aberta  a  sessão.  II.

ORDEM DO DIA – 1. Apresentação da nova coordenação do curso.  A Presidência informou

que,  de acordo com o processo eleitoral,  a  coordenação de curso passará (a partir  da saída da

coordenadora Fábia Barbosa Ribeiro) a ser exercida pelo docente Eric Brasil Nepomuceno, tendo

por vice-coordenadora a docente Maria Cláudia Cardoso Ferreira. O futuro coordenador informou

que estaria ausente para férias entre  os dias  vinte e um de novembro e cinco de dezembro.  2.

Ingresso de estudantes no semestre  2018.2. A Presidência informou que até  à data  da presente

reunião tinham ingressado na licenciatura em História um total de vinte e um alunos. Em paralelo

foi  debatida  a  pertinência  de  uma  maior  presença  dos  docentes  do  colegiado  de  História  nas

unidades  curriculares  do  BHU,  como forma de  potenciar  futuros  ingressos  na  licenciatura  em

História; apesar da dificuldade que representa o fato de o quadro de docentes de História contar

apenas com onze dos dezassete docentes previstos.  3.  Comissão para apreciação das candidaturas

para  o  concurso  de  professor  substituto  para  a  área  de  metodologia  e  ensino  da  História. Foi

proposta que esta comissão de avaliação fosse constituída pelos docentes da área de ensino, Idalina

Maria Almeida de Freitas, Igor Fonseca Oliveira e Maria Cláudia Cardoso Ferreira. 4. Apreciação

do pedido de licença para capacitação do docente Fábio Baqueiro Figueiredo.  A Presidência
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apresentou  o  pedido  do  docente  Fábio  Baqueiro  Figueiredo  de  afastamento  por  licença  para

capacitação,  no  período  de  quinze  de  abril  de  2019 a  14  de  Julho  de  2019,  que  foi  acolhido

favoravelmente de modo unânime. 5. Análise do horário letivo para o semestre 2018.2. Por parte

do docente Eric Brasil Nepomuceno foi informado o horário letivo e a locação das turmas para o

semestre 2018.2. 6. Representação docente no IHL e na CPPD. A presidência colocou a debate a

questão da forma de representação docente no IHL, salientando a existência de sete vagas a eleger

pelo conjunto de docentes do IHL-Malês, chamando a atenção para a importância de um acordo

entre colegiados para garantir uma adequada e proporcional representação dos mesmos. Foi também

debatida  a  questão  da  necessidade  de  representação  na  Comissão  Permanente  de  Progressão

Docente (CPPD), sendo professor Paulo Alves Júnior escolhido como titular e o professor Fábio

Baqueiro suplente da referida comissão. 7. Outros assuntos. A Presidência apresentou a proposta

da Prof. Patrícia Teixeira Santos, da UNIFESP, estar uma quinzena no Campus dos Malês com o

objetivo  de  oferecer  aulas  na  disciplina  de  África  Contemporânea,  inserida  no  projeto  de

cooperação  técnica  desenvolvida  na  referida  universidade  paulista  pela  docente  Fábia  Barbosa

Ribeiro, que por sua vez se prontificou (apesar do seu afastamento) a igualmente oferecer aulas, se

tal se verificar oportuno. Foi igualmente debatida a questão da disciplina de Laboratório de ensino,

fontes e métodos 1, sem docente atribuído até à incorporação dos docentes a concursar, tendo-se

determinado  o  revezamento  entre  docentes,  distribuindo  a  sua  carga  horária.  III.

ENCERRAMENTO DA SESSÃO – Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada

a sessão cerca das dezasseis horas. E para constar, eu, Nuno de Pinho Falcão, 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 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 DO

COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA – BAHIA

_______________________________________________________
Fábia Barbosa Ribeiro

_______________________________________________________
Eduardo Antonio Estevam Santos

_______________________________________________________
Eric Brasil Nepomuceno

_______________________________________________________
Nuno de Pinho Falcão

_______________________________________________________
Paulo Alves Júnior

_______________________________________________________
Ludmila Martins Gomes da Silva

3


