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

Ata da 8ª Reunião Ordinária do Colegiado de História, Campus dos Malês

No dia quatro de setembro de dois mil e dezenove, às dez horas e vinte e cinco minutos, na sala

nove  da  Universidade  da  Integração  Internacional  da  Lusofonia  Afro  –  Brasileira  -  UNILAB,

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 8ª reunião Ordinária do Colegiado de

História, Campus dos Malês. A reunião foi presidida pelo Coordenador do Curso de Licenciatura

em História – campus Malês, pelo 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. Clícea Maria A. de Miranda, Prof.º Eduardo Antônio Estevam Santos, Prof.º Igor Fonsêca de

Oliveira, Prof.º Paulo Alves Junior e da discente Ludmilla Martins Gomes da Silva. Dando início às

10h25, o coordenador Eric Brasil iniciou com os informes sobre a situação dos concursados no

edital  nº  23/2018 informando que já  foi  homologado e começou a contar  no início  de  agosto.

Atualizou sobre o processo de revisão do PPC, relatou o que foi dito na reunião do ConMalês

(27/08/2019)  onde  foi  relatado  a  situação  orçamentaria  da  Unilab,  sobre  o  novo  prédio  em

construção e a respeito da “Faculdade das Crias”. Informou a nomeação de Pedro Acosta Leyva

como diretor eleito do IHL e Marcos Carvalho como vice-diretor e sobre as férias da coordenação,

sendo informado que Eric sairá de férias dia 09 de setembro e voltará no dia 24 de setembro e Maria

Claudia, a vice – coordenadora, o substituirá durante o período.  Logo em seguida deu início as

pautas  do  dia.  A reunião  teve  seis  pautas:  1.  Aprovação da ata  da 7ª  reunião  ordinária  do

colegiado do ano de 2019. Sendo aprovada sem oposição ou abstenção. 2. Organização das salas

para o semestre 2019.2.   Eric relatou que o Prof.º. e coordenador de CISO Rafael Buti sugeriu

fazer  rodízios  de  salas  entre  grupos  de  disciplinas.  Cada  grupo  conta  com  quatro  disciplinas

dividindo três salas. O que possibilita a realização de 12 a 13 aulas presenciais e 04 possíveis datas

para atividades a distância. Essa medida emergencial foi construída frente a não entrega do bloco de

aulas, inicialmente prevista para o semestre 2019.2 e foi previamente aprovada pelo Conselho do
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IHL. O curso de História possui dois grupos de quatro disciplinas cada (um na segunda-feira e outro

na quinta-feira) e compartilha um grupo com CISO na quarta-feira. O colegiado tomou ciência da

organização  e  deliberou  que  cada  grupo  organizará  entre  si  o  cronograma  de  atividades.  3.

Aprovação do Regimento do Colegiado de História. Após leitura e deliberação, foi aprovado sem

abstenções. 4. Estágios  Supervisionados  e  a  relação  com  as  escolas.  Segundo  Eric,  alguns

discentes  solicitaram a presença  de docentes  nas  escolas  no primeiro  momento  com eles,  para

esclarecer a natureza da relação a ser estabelecida. Ficou decidido que o coordenador assinará a

documentação  durante  a  licença  da  docente  coordenadora  de  estágio.  5.  Defesas  de  TCC,

documentação e colação de grau.  O colegiado decide não publicizar a nota do TCC na defesa

pública, sendo aprovado sem abstenções.  6. Representação do curso na Comissão da Semana

Universitária: substituição da professora Juliana Farias. O colegiado entende que todos também

estarão de férias e que, como a docente Juliana Barreto Farias já está portariada, ela mesma deveria

permanecer. Portanto, não houve voluntários para substituição. Nada havendo a tratar, a sessão foi

encerrada às 12h15, 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  0ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DE  2019  DO

COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA – BAHIA

_______________________________________________________
Eric Brasil Nepomuceno

________________________________________________________
Maria Cláudia Cardoso Ferreira

________________________________________________________
Eduardo Antônio Estevam Santos

________________________________________________________
Clícia Maria Almeida de Miranda

________________________________________________________
Paulo Alves Júnior

________________________________________________________
Igor Fonseca de Oliveira

________________________________________________________
Ludmilla Martins Gomes da Silva
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