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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB 

COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA 

 

                   Ata No10_2018 - Reunião Ordinária do Colegiado do 

Curso de Licenciatura em História da Universidade 

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

dezembro de dois mil e dezoito. 

 

 

Ao 6º dia do mês de dezembro 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 Jorge Amado - Itabuna. Membros 

presentes: professor André de Almeida Rego, professor Rodrigo de Oliveira Fonseca e 

professora Francismary Alves da Silva. Falta Justificada:  professor Luiz Antônio Silva 

Araújo, professor Gílson Brandão de Oliveira Júnior, professora Cristiane Muniz Thiago e 

professor Sérgio Eduardo Martins Pereira. INFORMES:  Foi informado que a minuta de 

lotação foi apresentada na reunião docente e que se os termos das remoções forem 

mantidos a coordenadora pedirá exoneração, pois não tem interesse em uma remoção 

temporária. Também foi informada a situação dos 4 estudantes que estão cursando o curso. 

PAUTA:   Aproveitamento do Histórico Escolar da estudante Iuly Santos Vieira; Critérios 

de afastamento para Pós-Doc; ProfHistória; Apresentação do Horário de 2019.1. 

DELIBERAÇÕES: Foi informado pela coordenação que foi solicitado a estudante Iuly 

Santos Vieira que indicasse que disciplinas de seu histórico escolar podem ser aproveitadas 

em substituição a quais CC da UFSB, para que o colegiado possa avaliar se os critérios de 

equivalência estão sendo satisfeitos. Quanto aos Critérios de afastamento para Pós-Doc, 

analisado o documento encaminhado pelo decanato do CFCHS, sendo sugerido que o 

tempo máximo de afastamento seja de 6 meses, renovável por mais 6 meses. Quanto ao 

ProfHistóra, o Prof. Luiz Antônio é o responsável pela elaboração da proposta, 

estabelecendo que para ter chances de aprovação, os docentes selecionados deverão ter 
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ligação com o ensino básico. Do CPF foram selecionados os seguintes docentes: Ivana 

Maria Gamerman, Francisco Nunes e Rodrigo Fonseca. Com relação ao planejamento de 

2018.1, foi informado que dos 7 estudantes inscritos, somente 4 manifestaram interesse em 

cursar o quadrimestre de 2019.1 Assim, o horário  de 2019.1 foi planejado da seguinte 

forma: Segunda-feira: Teorias do Estado (CC do BIH), terça-feira: Universidade e 

Contexto Planetário (CC da FG), quarta-feira: História da América Colonial (grade da LH), 

quarta-feira:  Laboratório interdisciplinar e intercultural: Ambientes e cenários para 

práticas didáticas (Análise de material didático) (LICHS). EXPEDIENTE: Nada mais 

havendo a tratar, às onze horas e trinta 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, seis de dezembro de dois mil e 

dezoito. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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