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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB 

COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA 

 

                   Ata No04_2020 - Reunião Ordinária do Colegiado do 

Curso de Licenciatura em História da Universidade 

Federal do Sul da Bahia - UFSB, realizada em sete de 

maio de dois mil e vinte. 

 

Ao 07º dia do mês de maio de dois mil e vinte, às dez horas da manhã, realizou-se a 

reunião do curso de Licenciatura em História (2º ciclo), sob a coordenação da professora 

Ivana Maria Gamerman, com participação presencial e por videoconferência de membros 

dos campi Paulo Freire-Teixeira de Freitas e Jorge Amado-Itabuna. Membros presentes: 

Prof. Rodrigo Oliveira Fonseca, Prof. André de Almeida Rêgo e Profa. Ayalla Oliveira 

Silva. Falta Justificada: Profa. Francismary Alves da Silva e Prof. Luiz Antônio Silva 

Araújo. INFORMES: Profa. Ivana Maria Gamerman informou que a solicitação do 

colegiado da LH ao decanato do CFCHS de iniciar a tramitação das remoções dos 3 

professores indicados (Francisco Antônio Nunes Neto, André de Almeida Rego e Rodrigo 

Oliveira Fonseca) foi acatada pela congregação e já está sendo enviada para a Reitoria. 

PAUTA ÚNICA: Apresentação do planejamento 2020.2 e 2020.3. DELIBERAÇÕES: O 

planejamento de 2020.2 e 2020.3 foi apresentado aos docentes e de acordo com o fluxo da 

LH, sua oferta foi estabelecida em função de dois parâmetros: os CCs da grade da LH 

serão ofertados para a turma dos veteranos (estudantes que ingressaram em 2018-2019) e 

CCs do BIH/LICHS/FG serão ofertados para a turma dos calouros (estudantes que 

ingressarão com em 2020.2). Foi definido que para a turma de veteranos será ofertado o 

maior número de componentes possíveis por quadrimestre, incluindo a oferta de CCs aos 

sábados, como forma de possibilitar a integralização do curso nos próximos 4 

quadrimestres. Isto é, serão ofertados 6 CCs por quadrimestre. Desta forma, a modalidade 
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de oferta modular só poderá ser realizada aos sábados, a fim de não bloquear nenhum outro 

dia da semana e assim não comprometer a oferta de algum outro componente naquele dia, 

nem tampouco impossibilitar ao estudante trabalhador atender à dois turnos de aula em um 

mesmo dia.  Quanto ao planejamento do horário de 2020.2 e 2020.3, ainda faz-se 

necessário confirmar a disponibilidade do Professor Francisco e da Profa. Ayalla, a fim de 

finalizá-lo, além da confirmação dos dias de oferta de CCs da FG, do BIH e da LICHS. O 

NDE solicitou que fosse enviado um email para os membros do colegiado requerendo a 

anuência na adaptação da bibliografia realizada pelo mesmo, fruto de uma solicitação da 

Biblioteca do CSC. EXPEDIENTE: Não houve. Nada mais havendo a tratar, às onze 

horas e trinta os eu, Ivana Maria Gamerman, lavrei os termos da presente ATA, que, após 

aprovada, será assinada por mim e pelos membros. Teixeira de Freitas, sete de maio de 

dois mil e vinte. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Conselheiros: 

 

Professora Ivana Maria Gamerman (presidente) 

 

 

Professor Rodrigo Oliveira Fonseca  
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Professora Ayalla Oliveira Silva 
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