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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB 

COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA 

 

                   Ata  No02_2018 - Reunião Ordinária do Colegiado do 

Cursode Licenciatura em História da Universidade 

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

abril de dois mil e dezoito. 

 

Ao 4º dia do mês de abril de dois mil e dezoito, às dez horas da manhã, realizou-se a 

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

professora Ivana Maria Schnitman, com participação presencial e por videoconferência de 

membros do campus Paulo Freire-Teixeira de Freitas. Membros presentes: professor 

André de Almeida Rego, professor Rodrigo Oliveira Fonseca, professor Gílson Brandão de 

Oliveira Júnior e professor Francisco Antônio Nunes Neto. Falta Justificada: não houve. 

INFORMES: foi informado que a decana do CF solicitou a redação das condições de 

migração, exigidas pelo curso de História, que constarão nos editais de progressão, tendo 

esta ficado definida como:  "... para o curso de Licenciatura em História, ter cursado ou vir 

a cursar o conjunto de  6 componentes curriculares do BI em Humanidades e de 5 

componentes curriculares da LI em Ciências Humanas e Sociais, os quais já se encontram 

devidamente estabelecidos pelo PPC do curso de Licenciatura em História.”. PAUTA 

ÚNICA: Discussões e deliberações sobre estratégias de fomento do interesse, interno e 

externo, pelo curso de Licenciatura em História da UFSB. DELIBERAÇÕES: Ficou 

definido que será solicitado ao decanato do CFCHS que leve ao CONSUNI a consulta 

sobre a possibilidade de se estabelecer um número mínimo de estudantes para o início de 

cursos novos. Também foi definido que será programado um evento para a promoção do 

curso e da formação em História, para o período de 26 a 29 de junho, nos 3 campi. Os 

professores do colegiado de cada campi serão responsáveis por convidar profissionais da 

área para conversar com os estudantes do 1º ciclo e do ensino médio da sua região, sobre as 

possibilidades de trabalho e de atuação do licenciado em História.   EXPEDIENTE: Não 
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houve. Nada mais havendo a tratar, às onze horas e trinta minutos da manhã, a 

coordenadora Ivana Schnitman agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 

reunião. Para constar, eu, Ivana Maria Schnitman, lavrei os termos da presente ATA, que, 

após aprovada, será assinada por mim e pelos membros. Teixeira de Freitas, quatro de abril 

de dois mil e dezoito. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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