
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB
NDE DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA

     Ata   No02_2020 da Reunião Ordinária do NDE do Curso
de Licenciatura em História da Universidade Federal do
Sul da Bahia - UFSB, realizada em quinze de junho de
dois mil e vinte.

Ao 15º dia do mês de junho de dois mil e vinte, às nove horas da manhã, realizou-se a

reunião  de  NDE  do  curso  de  Licenciatura  em  História  (2º  ciclo),  através  de

webconferência. Membros presentes: professor André de Almeida Rêgo, professora Ivana

Maria Gamerman e professor Rodrigo Oliveira Fonseca. Falta Justificada:  professor Luiz

Antônio Silva Araújo.  INFORMES: não houve.  PAUTA:   Elaboração do calendário de

reuniões  e  MEMORANDO  ELETRÔNICO  Nº  3/2020  -  DEA  (11.01.04.01)  -  Sobre

reformulações dos Projetos pedagógicos de cursos.  DELIBERAÇÕES: Foi apresentada

uma proposta  de calendário  de reuniões  para o ano de 2020,  sendo este  aprovado.  As

reuniões ocorrerão nas seguintes datas: 17/08, 13/10 e 11/12. Quanto ao MEMORANDO

ELETRÔNICO  Nº  3/2020  -  DEA  (11.01.04.01)  -  Sobre  reformulações  dos  Projetos

pedagógicos de cursos, após discussões, o NDE definiu que antes de qualquer outra ação,

fazia-se necessária a leitura e análise da Resolução do CNE/CP 02/2019. Desta forma, o

professor André de Almeida Rêgo elaborará esta análise, que será discutida em reunião

extraordinária  no  dia  15  de  julho  de  2020.  EXPEDIENTE: Não  houve.  Nada  mais

havendo a tratar, às onze horas da manhã, o coordenador do NDE, Prof. André de Almeida

Rêgo agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião. Para constar, eu,

Ivana  Maria  Gamerman,  lavrei  os  termos  da  presente  ATA,  que,  após  aprovada,  será

assinada por mim e pelos membros. Teixeira de Freitas, quinze de junho de dois mil e

vinte. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Membros:

Professor André de Almeida Rego (coordenador)

Professora Ivana Maria Gamerman 

 

Professor Rodrigo Oliveira Fonseca
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