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

INSTITUTO DE HUMANIDADES E LETRAS
COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA – BAHIA

Ata da 6ª Reunião Ordinária do Colegiado de História, Campus dos Malês

No  dia  doze  de  junho  de  dois  mil  e  dezenove,  às  dez  horas  e  quinze  minutos,  na  sala  das

coordenações  de  cursos  do  Instituto  de  Humanidades  e  Letras,  Campus  dos  Malês,  situado na

Avenida Eugênio Queiros, s/n – centro/CEP:43900-000, no município de São Francisco do Conde –

BA, realizou-se a 6ª reunião Ordinária do Colegiado de História, Campus dos Malês. A reunião foi

presidida pelo Coordenador do Curso de Licenciatura em História – campus Malês, Prof.º. Eric

Brasil  Nepomuceno e secretariada por Janine Pereira do Amaral,  contando com a presença dos

seguintes representantes docentes do curso de História: Prof.ª. e vice – coordenadora do Curso de

Licenciatura em História Maria Cláudia Cardoso Ferreira, Prof.ª. Clícia Maria A. de Miranda, Prof.º

Eduardo Antônio  Estevam Santos,  Prof.º  Igor  Fonsêca  de  Oliveira,  Prof.º.  Paulo  Alves  Junior,

Prof.º. Pedro Acosta Leyva e da discente Ludmilla Martins Gomes da Silva. Dando início às 10h15,

o coordenador ponderou pela retirada do ponto de pauta “Aprovação da proposta de Regimento

Interno do colegiado do curso de Licenciatura em História”, em função da complexidade do tema e

a necessidade de aprofundar a proposta, o que foi apoiado por todos. A reunião teve, então, sete

pontos de pauta: 1. Informes:  A professora Fábia Barbosa Ribeiro deu informe sobre contatos dos

professores aprovados em primeiro lugar  nos concursos realizados em 2018, época em que ela

estava na coordenação do curso. A discente Izzie Madalena apresentou e defendeu a proposta de

abertura de 8 vagas no edital de transgêneros e intersexos para o curso de História. Logo em seguida

o representante docente Eduardo Antônio Estevam Santos falou sobre acelerar a constituição da

comissão da Segunda Semana de História campus dos Malês.  2. Aprovação da ata da 5ª reunião

ordinária do colegiado do ano 2019 e 3. Aprovação da ata da 1ª reunião extraordinária do

colegiado de 2019 sendo ambas aprovadas em bloco sem oposição ou abstenções. 4. Proposta de

oferta de disciplinas para o período de 2019.2: a) não ofertar as disciplinas obrigatórias: “História

da América: Colonização e Resistência” (1º período), “Mediterrâneo e suas conexões” (3º período)

e “Fundamentos Sócio – Históricos e Psicológicos da Educação” (2º período, ofertada pelo curso de

Pedagogia).  b) realizar equivalência entre a disciplina de “Formação do Mundo Contemporâneo I”
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e  “História  das  Relações  Internacionais  I”  (ofertada  pelo  curso  de  Relações  Internacionais.  c)

divisão  de  disciplinas  entre  docentes.  Após  discursão,  apreciação  de  que  nenhum discente  em

condição de se formar no semestre 2019 será afetado, o colegiado votou em bloco o ponto 4 da

pauta,  sendo  aprovado  por  unanimidade,  sem  abstenções.  5.  Reorganização  do  BI  em

Humanidades  de  2  anos  para  3  anos  letivos: o  coordenador  Eric  Brasil  apresenta  o  novo

fluxograma do BI e propõe um fluxograma ideal para os alunos de BI que pretendem se formar com

o eixo temático de História e cursar a licenciatura em história no segundo ciclo de formação. No 4º

período  do  BI,  o  aluno  deverá  cursar  Historiografia  I;  História  da  América:  Colonização  e

Resistência;  Filosofia da Ancestralidade e Educação e um Eletiva; no 5º período do Bi cursará

Fundamentos Sócio-históricos e Psicológicos da Educação; Historiografia II (tendo Historiografia I

como  pré-requisito);  Antiguidade  Africana  e  suas  conexões;  Laboratório  de  ensino,  fontes  e

métodos I (tendo Historiografia I como pré-requisito) e uma Eletiva. Após discussão, o ponto foi

votada a proposta e aprovada por unanimidade, sem abstenções.  6. Editais para vagas ociosas:

Após deliberação, a seguinte proposta de adesão aos editais foi votada: 05 vagas para transferidos e

mudança  de  curso,  05  vagas  para  graduados  e  05  vagas  para  educação  básica,  10  vagas  para

quilombolas  e  indígenas  e  08 vagas  para transgêneros  e  intersexos,  totalizando 33 vagas.  Essa

proposta foi aprovada por unanimidade, sem abstenções.  7. Aprovação das alterações do PPC

realizadas pelo NDE. O colegiado votou pela aprovação das alterações do PPC por unanimidade,

sem abstenções. Nada havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 12h44, e eu Janine Pereira do

Amaral, Auxiliar Administrativa, lavrei e subscrevi a presente ata que, depois de lida e aprovada,

será assinada pelos demais presentes.
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APROVAÇÃO  DA  ATA  DA  06ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DE  2019  DO

COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA – BAHIA

_______________________________________________________
Eric Brasil Nepomuceno

________________________________________________________
Maria Cláudia Cardoso Ferreira

________________________________________________________
Eduardo Antônio Estevam Santos

_______________________________________________________
Pedro Acosta Leyva

_______________________________________________________
Igor Fonseca de Oliveira

_______________________________________________________
Paulo Alves Júnior

_______________________________________________________
Clícea Maria Augusto de Miranda

_______________________________________________________
Ludmila Martins Gomes da Silva
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