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No  dia  treze  de  Dezembro  de  2018,  às  dez  horas  da  manhã,  na  sala  08,  da  Universidade

Internacional da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira,  Campus dos Malês, São Francisco do

Conde,  Bahia,  mediante  prévia  convocação,  realizou-se  a  12ª REUNIÃO  ORDINÁRIA  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:   Igor

Fonseca de Oliveira, Maria Cláudia Cardoso, Paulo Alves Júnior, Idalina Maria Almeida de Freitas,

Nuno Pinho Falcão  e  a  representante  discente  Ludmilla  Martins  Gomes  da  Silva  para  reunião

ordinária do colegiado do curso de Licenciatura em História.  O professor Eric, coordenador do

curso, iniciou a reunião informando que já tem acesso ao Sigaa e que também foi criado um e-mail

específico para a coordenação do curso e também um drive para os documentos relacionados ao

curso.  A seguir  passou-se  a  discutir  os  pontos  da  pauta.  Eric  comentou  também uma questão

discutida  na  reunião  do  IHL Malês,  sobre  a  padronização  dos  planos  de  ensino para  todos  os

professores, documento ainda em elaboração. Também foram pontuados os horários de atendimento

para  a  coordenação,  estabeleceu-se  duas  tardes,  uma  manhã  e  uma  noite,  o  coordenador

comprometeu-se em disponibilizar formalmente essa organização. A discente e representante dos

alunos  do  curso  de  História,  Ludmilla,  pontuou  o  acesso  à  histórica  via  Sigaa,  expôs  sobre  a

mudança  dos  códigos  e  equivalências  das  disciplinas.  Mencionou  que  os  certificados  não

conseguem ser anexados no sistema, para que o coordenador abra uma aba e os valide. O professor

Fábio sinalizou a necessidade de realizar alterações nos currículos, válidos para as novas turmas,

realizando as equivalências concernentes as alterações para a turma que integralizará. Mencionou-se

a proposta de recriar todos os componentes, os PPCs e lançar as disciplinas de uma só vez, reunir

todos os coordenadores para iniciar o semestre, garantir a semestralização dos estudantes, chamou

atenção ao criar as turmas e limites para os discentes do BHU, finalizou com a proposta de cada

curso  apresentar  um dia  diferente  para  ausência  de  disciplina  obrigatória.  A  professora  Maria

Cláudia levantou a questão das vagas para a efetivação dos concursos realizados, discussão feita na
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reunião do IHL, quando também se debateu a proposta de procurar a justiça, procuradoria sobre as

vagas.  Os  concursos  foram  homologados  para  a  publicação  das  duas  vagas  de  Ensino  e

Contemporânea, assim como o processo seletivo realizado para substituto na área de Ensino. Frisou

com o grupo sobre a necessidade de reunião de argumentos, a serem registrados em documento,

para  convocação  dos  candidatos.  Em  seguida,  foi  discutido  o  calendário  para  as  reuniões  do

colegiado,  sugerindo-se  às  segundas  quartas-feiras,  mensalmente,  sendo  aceito  pelos  presentes.

Também foi sugerido o nome do Prof. Robert Slenes para a aula inalgural, prevista para a data de

16 de Janeiro de 2019. Foi discutido também entre o grupo, a apresentação dos Planos de Ensino,

destacando as experiências acadêmicas, dentre outras coisas, registro dos planos para arquivo do

curso. Ludmilla  pediu em nome dos estudantes do curso, a inclusão nos planos, o  feedback de

atividades,  devolutiva  de  avaliações  dos  discentes  pelos  professores  em  suas  disciplinas.  Foi

discutido no geral,  repensar a disciplina de Laboratório I, eixo de Ensino de História, a fim de

discutir  uma proposta didática com questões específicas para o ensino de história. Pontuou-se a

demanda dos discentes para a inclusão da disciplina de História do Brasil, o prof. Fábio lembrou

que a organização das disciplinas por semestre já sistematiza a oferta de disciplinas do eixo de

Brasil,  assim  como  África  e  Ensino.  Estabeleceu-se  que  haverá  um  levantamento  acerca  das

disciplinas optativas pelos estudantes a cada semestre, sendo as demandas incluídas na oferta. Sem

mais discussões e deliberações a reunião encerrou-se. Eu, Idalina Maria Almeida de Freitas lavrei a

seguinte ata que vai para a assinatura dos membros presentes.
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APROVAÇÃO DA ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 DO

COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA – BAHIA

_______________________________________________________
Eric Brasil Nepomuceno 

_______________________________________________________
Idalina Maria Almeida de Freitas

_______________________________________________________
Igor Fonseca de Oliveira

_______________________________________________________
Maria Cláudia Cardoso Ferreira

_______________________________________________________
Nuno de Pinho Falcão

_______________________________________________________
Paulo Alves Júnior

_______________________________________________________
Ludmila Martins Gomes da Silva
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