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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB 

COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA 

 

                   Ata No05_2019 - Reunião Ordinária do Colegiado do 

Curso de Licenciatura em História da Universidade 

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

de junho de dois mil e dezenove. 

 

Ao 27º dia do mês de junho de dois mil e dezenove, às dez horas da manhã, realizou-

se a reunião ordinária 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: Prof. André de Almeida Rego, Prof. Rodrigo Oliveira 

Fonseca e Prof. Luiz Antônio Silva Araújo. Falta Justificada:  Profa. Cristiane Muniz 

Thiago, Prof. Sérgio Eduardo Martins Pereira e Profa. Francismary Alves da Silva. 

INFORMES: Nenhum. PAUTA ÚNICA: Discussão sobre a situação do curso e o 

planejamento para 2019.3, aprovação das modificações realizadas no PPC do curso, de 

acordo com Nota Técnica da PROGEAC e finalização do comunicado ao decanato do 

CFCHS sobre a situação do curso. DELIBERAÇÕES: Ficou definido que, as atividades do 

curso serão mantidas, independentemente de haver, ou não, estudante inscrito no curso, seja 

via edital interno ou via edital da SISU. No entanto, definiu-se que só será ofertado 1 CC da 

matriz do curso, sendo este "História do Brasil Império", a ser lecionado pelo Prof. Luiz 

Antônio Silva Araújo. Os demais CCs serão ofertados dentre os que o BIH e a LICHS já irão 

oferecer para o quadrimestre de 2019.3. Sobre o parecer da PROGEAC acerca das 

modificações do PPC, será enviado à PROGEAC as seguintes alterações: foi proposto um 

fluxo acadêmico universal para a LH, com as exigências de CH e CCs (obrigatórios, 

optativos e livres) no 1º ciclo e 2º ciclo, sem vincular a modalidades de ingresso, e onde 

estará definido o que o discente precisará para ser um Licenciado em História. A carga 

horária do curso ficou assim definida:  3.250hs (incluindo CCs do 1º ciclo, sendo a divisão 

da carga horária da LH conforme abaixo descrito: 
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• 405hs - Estágio - considerando o aproveitamento de 1/3 da carga horária para os alunos 

das LIs. 

• 405hs - Prática como componente curricular (Eixo chamado de “Laboratórios”) - 

incluindo 195hs de aproveitamento da LICHS. 

• 210 horas de atividades complementares, considerando o aproveitamento de horas do 1o 

ciclo. 

• 2.230hs (1.440hs de CCs do 2º ciclo + 210hs de CCs da LICHS + 360hs de CCs do BIH 

+ 120hs de CCs da Formação Geral). 

 Ficou também decidido que, assim que houver a última convocação do edital da SISU, será 

enviado ao decanato do CFCHS um documento estabelecendo as demandas de remoção de 

docentes para ser possível dar continuidade ao curso.  Foi recomendada a remoção da 

professora Ivana Maria Gamerman para o Campus Sosígenes Costa por estar à frente da 

Coordenação do Curso e ter disponibilidade imediata de remoção. E para a continuidade do 

curso, outras remoções serão necessárias, havendo disponibilidade de outros cinco docentes 

para tal, o que poderá ser feito de forma gradual a partir de 2020. EXPEDIENTE: Não 

houve. Nada mais havendo a tratar, às doze horas da tarde, 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 sete de junho de dois mil e 

dezenove. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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