
  

1 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB 

COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA 

 

                   Ata No03_2020 - Reunião Ordinária do Colegiado do 

Curso de Licenciatura em História da Universidade 

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

abril de dois mil e vinte. 

 

Ao 09º dia do mês de abril 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, Sosígenes Costa-Porto Seguro e Jorge Amado-

Itabuna. Membros presentes: Prof. Rodrigo Oliveira Fonseca, Prof. Luiz Antônio Silva 

Araújo e Prof. André de Almeida Rêgo. Falta Justificada:  Profa. Francismary Alves da 

Silva e Profa. Janaina Losada. INFORMES: Prof. Luiz Antônio informou sobre a 

necessidade de atender a solicitação da biblioteca com relação a bibliografia do curso. 

Como esta deve ser feita pelo NDE, é necessário que o mesmo passe a se encontrar. Assim, 

Profa. Ivana irá elaborar um calendário de reuniões, de forma que este grupo inicie os 

trabalhos. PAUTA:  Lista final sobre as manifestações de interesse em ajuste de lotação 

docente e planejamento 2020.2. DELIBERAÇÕES: Em relação a lista final sobre as 

manifestações de interesse em ajuste de lotação docente, apesar do não atendimento à 

demanda de remoção imediata dos 3 professores indicados pelo colegiado, foi acordado 

que a remoção da Profa. Ivana Maria Gamerman e a Profa. Janina Losada, associada à 

utilização de estratégias de metapresencialidade e modularidade na oferta dos CCs da 

grade da LH,  possibilitam a manutenção do funcionamento do curso à curto prazo. No 

entanto, as remoções dos demais colegas continuará sendo pleiteada junto à Reitoria, sendo 

demandado à Congregação do CFCHS que inicie a tramitação de todos os processos de 
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remoção. Quanto ao planejamento de 2020.2., foi apresentado o planejamento geral do 

curso, sendo seu o fluxo iniciado no 1º ciclo (5 quadrimestres), seguido pela grade da LH 

(6 quadrimestres), contemplando, até que todas as remoções ocorram, a utilização de 

estratégias de metapresencialidade e modularidade para possibilitar a oferta de todos os 

CCs. Assim, os CCs foram todos alocados para os devidos docentes e, de acordo com o 

fluxo apresentado, a oferta do quadrimestre 2020.2 e 2020.3 foi estabelecida em função de 

dois parâmetros: CCs da grade da LH ofertados para a turma dos veteranos (estudantes que 

ingressaram em 2018-2019) e CCs do BIH/LICHS/FG ofertados para a turma dos calouros 

(estudantes que ingressarão com em 2020.02). 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, nove de abril de dois mil e vinte. 
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