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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB 

COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA 

 

                   Ata No06_2020 - Reunião Extraordinária do Colegiado do 

Curso de Licenciatura em História da Universidade 

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

junho de dois mil e vinte. 

 

Ao 9º dia do mês de junho de dois mil e vinte, às quatorze horas da tarde, realizou-se a 

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

da professora Ivana Maria Gamerman, com participação por videoconferência de membros 

dos campi Paulo Freire-Teixeira de Freitas, Sosígenes Costa– Porto Seguro e Jorge 

Amado-Itabuna. Membros presentes:  Profa. Francismary Alves da Silva, Prof. Rodrigo 

Oliveira Fonseca, Prof. André de Almeida Rêgo, Prof. Luiz Antônio Silva Araújo. Falta 

Justificada:  Profa. Ayalla Oliveira Silva. INFORMES: Nenhum. PAUTA:  Proposta de 

volta às aulas. DELIBERAÇÕES: A proposta de volta às aulas foi discutida em duas 

perspectivas: que estratégias poderiam ser utilizadas para que os estudantes novatos que 

entraram pelo SISU não evadam do curso enquanto aguardam a volta às aulas e como será 

o retorno às aulas, caso estas tenham que ser online, no que se refere ao planejamento de 

2020.2. Com relação à não evasão dos estudantes novatos, que entraram pelo SISU, ficou 

definido que será enviada, o mais breve possível, uma carta de Boas-Vindas acompanhada 

de um vídeo, com falas dos professores do curso, apresentando o curso e os CCs que estes 

ministram. Quando houver uma definição da Reitoria sobre o calendário de retorno às 

aulas, o colegiado organizará um evento de acolhimento ao estudante, com lives sobre as 

pesquisas realizadas e campos de atuação dos docentes do curso. Quanto ao retorno às 

aulas, caso estas tenham que ser online, o maior problema estaria relacionado aos CCs de 

Estágio Supervisionado e Laboratório, devido à sua natureza prática e a sua relação com as 
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escolas. No que se refere ao horário de 2020.2, caso as aulas da rede pública de ensino 

básico tenha que ser online, o colegiado considerou que o CC Laboratório de Ensino de 

História: Fundamentos Pedagógicos poderia ser mantido, mas que o CC Estágio 

Supervisionado deveria ser substituído pelo CC Bahia Colonial, que neste quadrimestre 

será ministrado pelo Prof. Luiz Antônio Silva Araújo. EXPEDIENTE: Não houve. Nada 

mais havendo a tratar, às dezesseis horas eu, Ivana Maria Gamerman, lavrei os termos da 

presente ATA, que, após aprovada, será assinada por mim e pelos membros. Teixeira de 

Freitas, nove de junho de dois mil e vinte. 
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