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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB 

COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA 

 

                   Ata No07_2019 - Reunião Extraordinária do Colegiado do 

Curso de Licenciatura em História da Universidade 

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

agosto de dois mil e dezenove. 

 

Ao 01º dia do mês de agosto de dois mil e dezenove, às quatorze horas da tarde, 

realizou-se a reunião extraordinária 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, Sosígenes 

Costa- Porto Seguro e Jorge Amado- Itabuna. Membros presentes: Prof. André de Almeida 

Rego, Prof. Rodrigo Oliveira Fonseca, Prof. Luiz Antônio Silva Araújo e Profa.  Francismary 

Alves da Silva. Falta Justificada: Não houve. INFORMES: Foi informado o pedido de 

desligamento da Profa. Cristiane Muniz Thiago do colegiado da LH. PAUTA:  aprovação 

de novas modificações realizadas no PPC do curso, de acordo solicitação da PROGEAC e 

proposta de composição da LICHS do CSC com a LH. DELIBERAÇÕES: Foram 

aprovadas as modificações solicitadas pela PROGEAC ao PPC do curso de História, sendo 

estas: Adicionar que quando a Licenciatura em História for cursada como uma segunda 

licenciatura, a carga horária mínima será entre 800 (oitocentas) horas e 1.200 (mil e 

duzentas) horas, a depender da equivalência entre estas. Assim, haverá uma carga horária de 

840 horas, no caso de licenciaturas da mesma área e uma de 1.260 horas para magistério em 

áreas diferentes. A carga horária de estágio supervisionado será de 300 horas em qualquer 

uma destas situações. A trajetória formativa dos estudantes de licenciaturas da mesma área 

corresponderá aos componentes curriculares do eixo História do Brasil e da Bahia (480 

horas), somados às 300 horas de estágio, totalizando 840 horas. Quanto à trajetória dos 

estudantes de licenciaturas de áreas diferentes, esta corresponderá aos componentes 

curriculares dos eixos: História do Brasil e da Bahia (480 horas) e História Geral (480 horas), 

somados às 300 horas de estágio, totalizando 1.260 horas. Também foi discutida a proposta, 
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a ser apresentada ao colegiado da LICHS do CSC, sobre uma composição dos dois cursos. 

Esta consiste na oferta de CCs de ambos cursos, porém somente pela LH. Para isto, o 

currículo da LH incorporará 585 horas de CCs da LICHS, que passariam a ser ofertados pela 

LH. Sobre a oferta de CCs, ficou estabelecido que enquanto não houver estudantes cursando 

o curso, a oferta de CCs não precisará seguir o fluxo estabelecido no PPC. Desta forma, o 

Prof. Luiz Antônio Silva Araújo solicitou a alteração da oferta do CC História do Brasil 

Imperial pelo CC História moderna e a Profa. Francismary Alves da Silva se disponibilizou 

a lecionar algum CC metapresencialmente no quadrimestre de 2020.1. EXPEDIENTE: Não 

houve. Nada mais havendo a tratar, às quinze 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, primeiro de agosto de dois mil e 

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