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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB 

COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA 

 

                   Ata  No04_2018 - Reunião Ordinária do Colegiado do 

Curso de Licenciatura em História da Universidade 

Federal do Sul da Bahia - UFSB, realizada em vinte e oito 

de junho de dois mil e dezoito. 

 

 

 

Ao 28º dia do mês de junho 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 Gamerman, com participação presencial e por videoconferência de 

membros dos campi Paulo Freire-Teixeira de Freitas e Sosígenes Costa – Porto Seguro. 

Membros presentes: professor André de Almeida Rego, professor Rodrigo Oliveira 

Fonseca, professor Gílson Brandão de Oliveira Júnior e professor Luiz Antônio Silva 

Araújo, professora Cristiane Muniz Thiago e professor Sérgio Eduardo Martins Pereira. 

Falta Justificada: não houve. INFORMES: foi informado que, como parte integrante da 

comissão de seleção de cursos de 2º ciclo ofertados pelo CFCHS, a coordenação da LH 

deferiu a progressão do estudante Carlos Jose Machado Benfica e solicitou uma posição do 

decanato do CFCHS e da PROGEAC quanto à oferta da LH para um pequeno número de 

estudantes. Como resposta, a PROGEAC enviou um memorando sugerindo que cabia à 

Congregação do CFCHS discutir: i) sobre o início da turma com componentes específico 

do Curso de História em 2018.2; ii) pela efetivação ou não da matrícula do aluno no curso 

de História para cursar os componentes essenciais (BI e LI em Humanidades), conforme 

PPC; iii) ou pela não matricula e oferta do curso para, em seguida, tais discussões serem 

encaminhadas ao Consuni para deliberação. A congregação decidiu pelo cancelamento da 

oferta da LH em 2018.2, respaldando sua decisão no edital n. 14/2018, que, ao estabelecer 

regras de funcionamento dos cursos, pontuou no item 9.3 que: A UFSB reserva se o direito 
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de não ofertar curso em que o número de matriculados seja inferior 10 (dez) estudantes, 

cabendo essa decisão ao CONSUNI. A coordenação do LH reiterou que o cumprimento 

desse item deveria ser seguido por todos os cursos, sem que houvesse tratamento 

diferenciado dentre os cursos da instituição. Ainda em informes, o professor Luiz Antônio 

Silva Araújo informou ter sido convidado pela coordenadora do curso de Direito, 

professora Cristina Pazó, para compor a chapa para representação docente do CFCHS no 

CONSUSI e submeteu seu nome para aprovação do colegiado, tendo esta, sido aprovada 

por unanimidade. PAUTA ÚNICA: Revisão do PPC do curso – carga horária. 

DELIBERAÇÕES: A professora Cristiane Thiago relatou que, após análise do PPC do 

curso, detectou que o mesmo precisava ser alterado no que tange a carga horária e a alguns 

outros aspectos da oferta de CCs, pois este não seguiu a exigência de carga horária mínima 

estabelecida pelo MEC para Licenciaturas. Para tal, foi criado o NDE do curso, composto 

pelos professores: Ivana Maria Gamerman, Luiz Antônio Silva Araújo André de Almeida 

Rego, Rodrigo Oliveira Fonseca e Cristiane Muniz Thiago, que realizará as alterações no 

PPC e o encaminhará ao decanato do CFCHS, para ser reapresentado ao CONSUNI. 

EXPEDIENTE: Não houve. Nada mais havendo a tratar, às onze horas e vinte minutos da 

manhã, a coordenadora Ivana Maria Gamerman agradeceu a participação de todos e deu 

por encerrada a reunião. Para constar, eu, Ivana Maria Gamerman, lavrei os termos da 

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

Freitas, vinte e oito de junho de dois mil e dezoito. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Professora Ivana Maria Schnitman (presidente) 
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Professor Gílson Brandão de Oliveira Júnior 

 

 

Professor Luiz Antônio Silva Araújo 

 

 

Professora Cristiane Muniz Thiago 

 

 

Professor Sérgio Eduardo Martins Pereira 
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