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ATA

Aos vinte três dias do mês de janeiro 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 1ª 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, Idalina Maria Almeida de Freitas, Igor Fonsêca de Oliveira, Maria Cláudia Cardoso

Ferreira,  Nuno  de  Pinho  Falcão,  Paulo  Alves  Júnior e  Pedro  Acosta  Leyva (docentes)  e

Ludmila  Martins  Gomes  da  Silva (representante  discente).  Esteve  ausente  Fábio  Baqueiro

Figueiredo  (docente),  por  motivo  de  saúde  previamente  comunicado.  I.  ABERTURA  DOS

TRABALHOS –  Havendo  quórum  regulamentar,  o  Presidente  cumprimentou  os  presentes  e

declarou aberta a sessão. II. ORDEM DO DIA – 1. Informes sobre os projetos PIBEAC, Edital

de Fluxo Contínuo e Extensão. A Presidência convidou o servidor Reinaldo, secretário executivo,

o qual apresentou dados e esclareceu os objetivos do PIBEAC e do edital de Fluxo Contínuo, assim

como retirou dúvidas sobre o processo de aquisição de materiais para atender as demandas dos

projeto selecionados. Em seguida, revelou a possibilidade dos servidores docentes da UNILAB em

realizar a reserva de um novo espaço em São Francisco do Conde, o auditório do Pré-ENEM, com

capacidade, atualmente, para 140 pessoas. Por fim, o servidor Reinaldo relembrou aos docentes

alguns eventos previstos no calendário acadêmico da UNILAB, destacando sobretudo o IV Festival

de Culturas, o qual irá ocorrer entre os dias 22 e 24 de maio do ano corrente,  e a VI Semana

Universitária,  que ocorrerá no mês de outubro.  2. Avaliação do curso pelo MEC em 2019. A

Presidência informou que recebeu um comunicado onde declarava que, no ano corrente, o curso de

Licenciatura  em História  do  campus dos  Malês  estará  recebendo  avaliadores  do  MEC com o

objetivo  de  encaminhar  o  processo  de  reconhecimento.  Diante  disso,  a  Presidência  revelou  a

urgência  de  mantermos  a  documentação  em  dia,  especialmente  os  planos  de  ensino  de  cada

disciplina ministrada até o presente semestre. Informou ainda que recebeu um memorando sobre
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aquisição de bibliografias, com prioridade para compras de E-books. Uma lista de indicações de

obras deverá ser enviada até o dia 29 do mês e ano correntes, ficando o professor Paulo responsável

por comparar a lista de pedidos anteriormente enviada com a então disponibilizada pelo setor.  3.

Atividade inaugural do curso para fevereiro de 2019. A Presidência esclareceu os motivos que

impediram que a professora Mônica Lima, da UFRJ, estivesse participando da aula inaugural do

curso de licenciatura em História. O professor Eduardo indicou que, diante da impossibilidade de

realização  da  aula  inaugural,  conversou  com a  professora  Ana  Carolina,  da  UFBA,  a  qual  se

disponibilizou em realizar uma palestra no campus dos Malês, evento este que irá ocorrer no dia 19

de  fevereiro  do  ano  corrente,  às  19h,  no  auditório.  4.  Organização  de  listas  de  licenças

quinquenais. A Presidência salientou a necessidade de criação, entre os docentes do curso, de uma

lista de saída para o gozo da licença quinquenal. Na oportunidade, a Presidência apresentou um

quadro com as possíveis datas de saídas dos docentes, salientando que a professora Fábia só poderia

gozar dessa licença após o término da cooperação técnica então em curso, previsto para dezembro

de 2020. Após deliberação entre os presentes, sugeriu-se que a indicação de saída para o gozo da

licença quinquenal deveria ser sinalizada com seis meses de antecedência, permitindo, assim, um

melhor  planejamento  e  organização  das  disciplinas  a  serem  ofertadas  no  semestre  seguinte.

Conforme lista em anexo. 5. Apresentação dos planos de ensino, 2018.2. A Presidência informou

que um modelo de plano de ensino será apresentado, em breve, por uma comissão de docentes do

IHL-Malês.  Diante  dessa  informação,  os  docentes  presentes  acordaram que a  apresentação dos

planos de ensino deveria ser adiada para um outro momento. E, em virtude do adiantado da hora,

deu-se  por  encerrada  a  reunião,  ficando  o  ponto  6.  Discussão  do  texto  Álvaro  Pereira  do

Nascimento.  “Mil  horas  para quê?”  previsto  para  outro  momento,  ainda  a  ser  marcado. III.

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

a sessão por volta das treze horas. E para constar, eu, Igor Fonsêca de Oliveira, 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 01ª 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
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