
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

Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às dez horas da manhã, na sala 11 da

Universidade de Integração da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB, Campus dos Malês, em São

Francisco  do  Conde,  Bahia,  mediante  prévia  convocação,  realizou-se  a  2ª REUNIÃO

ORDINÁRIA DE 2020 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:  Prof.  Eduardo  Antonio  Estevam  Santos,  Prof.  Fábio  Baqueiro

Figueiredo, Profa. Juliana Barreto, Profa. Idalina Maria Almeida de Freitas, Prof. Nuno de

Pinho Falcão, Profa. Clícea Maria Miranda  e da discente Ana Carolina de Oliveira Veloso. I.

ABERTURA DOS TRABALHOS – Havendo quórum regulamentar, o Presidente cumprimentou

os  presentes,  declarou  aberta  a  sessão  e  deu  prosseguimento  dando  os  seguintes  informes:  a

renovação do contrato da profa. substituta Clícea Maria Miranda; foram abertas notificações para

verificar os motivos do cancelamento das bolsas auxílio; o coordenador realizou uma reunião para

informar que os formandos de 2020.2 deverão fazer o ENADE em novembro e que a colação de

grau será a partir de janeiro; Cinco alunos se formarão em março, final de 2019.2; a funcionário da

biblioteca preparou a planilha com a nova bibliografia do novo PPC e será realizado o pedido de

compra de livros para a avaliação do MEC;  o docente de libras será contratado por aproveitamento

de concurso. Logo em seguida deu inicio as pautas do dia a saber: 1. Ata da 1a reunião ordinária

do  colegiado  de  2020.  Foi  realizada  a  leitura  e  aprovação  da  ata  da  1a  reunião  ordinária  do

colegiado do ano de 2020; 2. Apresentação da distribuição das salas para o semestre 2020.1. Em

reunião do IHL foi deliberado que o IHL acataria a deliberação do ConMalês para não repetir o

rodízio das salas. O coordenador Eric informou que na ocasião apresentou o numero de salas e

argumentou pela necessidade de um número maior de salas. A discente Ana Carolina informou que

possivelmente haverá manifestação dos alunos no início do semestre sobre a situação das salas. O

coordenador destacou o papel do DCE no ConMalês e no IHL e explicou que os critérios para a

escolha das salas por curso foram com base na garantia da isonomia. O calendário e a distribuição
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de salas foram aprovados pelo colegiado;  3.  Escolha dos coordenadores  de área e docentes-

orientadores  para o PIBID e  PRP.  Ficou aprovado que as  docentes  Juliana  Barreto  e  Maria

Cláudia Cardoso Ferreira serão a titular e suplente do PIBID respetivamente, e Idalina Freitas e Igor

Fonseca serão titular e suplente da Residência Pedagógica também respetivamente;  4. Proposta

conjunta para o ProfHistória (IH/CE e IHL/BA). A iniciativa do ProfHistória não foi aprovada

uma vez que os professores e professoras não possuem pontuação necessária. Discutiu-se então uma

proposta  conjunta  do IH e  IHL para  uma turma em cada  campus (CE e  BA).  Foi  aprovada a

formação de uma mini comissão para o estudo do assunto com vista a construir uma proposta em

conjunto entre Ceará e Bahia. A professora Idalina fará parte da comissão; 5.  Manifestação do

colegiado referente à adesão ao Portal Carolina Bori. O colegiado aprovou manifestar o interesse

em aderir ao programa com um diploma por ano;  6. Formulário de adequação bibliográfica -

Processo  de  atualização  do  PPC.  Foi  tirado  como  encaminhamento  uma  solicitação  de

esclarecimento sobre o formulário. Após discussão sobre ofertas de disciplinas da área de História

no BHU, foi feito o encaminhamento para reavaliação dos componentes a serem ofertados como

optativos de História no BHU. Sem mais, a reunião se encerrou por volta das doze horas e quinze

minutos, e eu, Clicea Maria Augusto de Miranda 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 02ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 DO

COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA – BAHIA

_______________________________________________________
Eric Brasil Nepomuceno

________________________________________________________
Fábio Baqueiro Figueiredo

________________________________________________________
Idalina Maria Almeida de Freitas

_______________________________________________________
Eduardo Antônio Estevam Santos

_______________________________________________________
Clícea Maria A. de Miranda

_______________________________________________________
Nuno de Pinho Falcão

_______________________________________________________
Ana Carolina de Oliveira Veloso
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