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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB 

COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA 

 

                   Ata No01_2020 - Reunião Ordinária do Colegiado do 

Curso de Licenciatura em História da Universidade 

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

fevereiro de dois mil e vinte. 

 

Ao 13º dia do mês de fevereiro 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 do 

campus Paulo Freire-Teixeira de Freitas, Sosígenes Costa- Porto Seguro e Jorge Amado- 

Itabuna. Membros presentes: Profa. Francismary Alves da Silva e Prof. Luiz Antônio Silva 

Araújo. Falta Justificada:  Prof. Rodrigo Oliveira Fonseca e Profa. Janaína Zito Losada. 

INFORMES: Foi informado que como resultado das inscrições direta pelo SISU, o curso 

teve 4 estudantes com as inscrições homologadas, mas que ainda haverá outra chamada. Foi 

solicitado a inclusão do ponto de pauta para deliberar sobre o Edital de vagas da Rede 

Cuni/Anisio Teixeira. PAUTA: Recomposição do colegiado e NDE do curso, eleição 

coordenação do curso e quadrimestre 2020.1: situação do curso. DELIBERAÇÕES: A 

discussão sobre a recomposição do colegiado e NDE do curso foi adiada frente à indefinição 

da situação do curso. Tão logo isso seja resolvido, essa questão será retomada. Quanto à 

eleição da coordenação do curso, foi deliberado que a Profa. Ivana Maria Gamerman será 

reconduzida ao cargo. Quanto ao quadrimestre 2020.1: situação do curso, foi deliberado que 

a oferta do curso para 2020.2 será suspensa caso as 3 remoções solicitadas não corram. Será 

solicitado à PROGEAC instruções de como conduzir a situação junto aos estudantes do curso 

e simultaneamente, o decanato do CFCHS irá iniciar o processo de remoção dos professores 

indicados. EXPEDIENTE: Não houve. Nada mais havendo a tratar, às onze horas e trinta 
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minutos eu, Ivana Maria Gamerman, lavrei os termos da presente ATA, que, após aprovada, 

será assinada por mim e pelos membros. Teixeira de Freitas, treze de fevereiro de dois mil e 

vinte. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Conselheiros: 

 

Professora Ivana Maria Gamerman (presidente) 
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Professor Luiz Antônio Silva Araújo 
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