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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB 

COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA 

 

                   Ata No09_2018 - Reunião Ordinária do Colegiado do 

Curso de Licenciatura em História da Universidade 

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

novembro de dois mil e dezoito. 

 

 

 

Ao 8º dia do mês de novembro 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 Luiz Antônio Silva Araújo, professor Gílson Brandão de 

Oliveira Júnior, professor André de Almeida Rego, professor Rodrigo Oliveira Fonseca e 

professor Francisco Antônio Nunes Neto. Falta Justificada: Nenhuma. INFORMES:  Foi 

informado que o comunicado com as demandas de remoção da coordenação do curso e 

necessidade de vagas para concurso foi encaminhado para a reitoria pelo decanato do 

CFCHS e que foi agendada uma reunião, em Porto Seguro, no dia 14/11, para definir a 

situação do curso. PAUTA:  Análise aproveitamento do Histórico Escolar da estudante 

Iuly Santos Vieira; Análise requerimento de aproveitamento de estudos do estudante 

Carlos Pereira Silva; Análise da situação dos demais estudantes; Planejamento 2019. 

DELIBERAÇÕES: Inverteu-se a ordem dos pontos de pauta, apresentando a análise da 

situação dos estudantes do curso. Dos 7 inscritos, somente 4 responderam as 3 mensagens 

enviadas pela coordenação. Destes, Formação Geral e dois não conseguiram pegar nenhum 

CC este quadrimestre. A estudante Iuly Santos Vieira enviou o histórico escolar do curso 

de graduação em Pedagogia, solicitando aproveitamento. Foi definido que os critérios de 

equivalência serão emanta e carga horária da disciplina. Todos os estudantes serão 

orientados a apresentarem os históricos escolares e ementas das disciplinas que 
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considerarem passíveis de equivaler à outra de algum curso de 1º ciclo da UFSB e deverão 

solicitar aproveitamento de estudos na SECAD. A coordenação da LH fará a análise do 

histórico da estudante em questão e a cada solicitação, será  encaminhada a um docente do 

colegiado para análise.  O requerimento de aproveitamento de estudos de CCs da FG do 

estudante Carlos Pereira Silva foi deferido. Quanto ao planejamento de 2019.1, foi 

informado ao colegiado que não houve avanços pois o BIH e a LICHS ainda não 

realizaram os seus planejamentos. Além dos CCs do 1º ciclo, o Prof. Luiz Antônio irá 

ofertar o CC História da América Colonial (60hs), da grade da LH. EXPEDIENTE: Prof. 

Luiz Antônio solicitou a inclusão do ProfHistóra na pauta, relatando que o mesmo não foi 

aprovado anteriormente por falta de docentes com projetos ligados ao ensino básico. Ficou 

de retomar o projeto, analisando a inclusão de outros docentes. Nada mais havendo a tratar, 

às onze horas e trinta e seis 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, oito de novembro de dois mil e dezoito. 
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