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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB 

COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA 

 

                   Ata No 04_2021 - Reunião Ordinária do Colegiado do 

Curso de Licenciatura em História da Universidade 

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

de dois mil e vinte e um. 

 

Ao 6º dia do mês de maio de dois mil e vinte e um, às nove horas da manhã, realizou-se a 

reunião do curso de Licenciatura em História (2º ciclo), sob a coordenação da professora 

Ivana Maria Gamerman, com participação por videoconferência de membros dos campi 

Paulo Freire-Teixeira de Freitas, Sosígenes Costa– Porto Seguro e Jorge Amado-Itabuna. 

Membros presentes: Profa. Anne Greice Soares La Regina, Prof. Francisco Antônio Nunes 

Neto, Profa. Francismary Alves da Silva, Profa. Janaina Zito Losada, Discente Leandro 

Barbosa da Silva, TA Lívia Gozzer Costa, Prof.  Luiz Antônio Silva Araújo, Profa. Sílvia 

La Regina, Prof. Víctor Augusto Lage Pena e Prof. Victor Hugo Criscuolo Boson. Falta 

Justificada:  Prof.  Rodrigo Oliveira Fonseca e Profa. Maria Aparecida de Oliveira Lopes. 

INFORMES: Nenhum. PAUTA: Aprovação da Ata da reunião passada; Apresentação da 

proposta de fluxo do curso, elaborada pelo NDE; Levantamento e discussão sobre os projetos 

de pesquisa e extensão dos docentes do curso; Consolidação da revisão da bibliografia dos 

componentes do curso. DELIBERAÇÕES:  A Ata da reunião ordinária de 01 de abril de 

2021 foi aprovada. Decidiu-se que o primeiro ponto de pauta - Apresentação da proposta de 

fluxo do curso, elaborada pelo NDE - será discutido na próxima reunião de colegiado, pois 

o relator (Prof. Rodrigo) não pode comparecer.  Com relação segundo ponto de pauta - 

Levantamento e discussão sobre os projetos de pesquisa e extensão dos docentes do curso - 

foi sugerido que na próxima Jornada de História fosse disponibilizado um momento para 
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apresentação dos projetos de pesquisa e extensão dos docentes do curso. Foi também 

sugerido que os docentes gravassem um vídeo de apresentação individual, para ser colocado 

na página do curso. Também será organizado um documento, para divulgação aos 

estudantes, indicando as áreas de interesse de pesquisa e extensão dos docentes. Também foi 

proposta a organização de um seminário interno para apresentação das áreas de interesse de 

pesquisa atual e futura, assim como, os projetos de pesquisa e extensão que os docentes do 

curso estão desenvolvendo. Além deste evento, foi sugerido que o Centro de Formação em 

Ciência Humanas e Sociais planejasse um seminário de pesquisa e extensão envolvendo os 

docentes do Centro. Todos os docentes presentes à reunião relataram seus interesses de 

pesquisa e extensão atuais e futuros. Quanto à consolidação da revisão da bibliografia dos 

componentes do curso indicada na planilha enviada ao bibliotecário do CSC, havia sido 

definido que os docentes realizariam, até o dia 01 de maio, a revisão da bibliografia dos CCs 

que são responsáveis. Porém, como os mesmos não a realizaram, isto impossibilitou a 

aprovação do documento. No entanto, todos os envolvidos se comprometeram a concluir 

esta atividade até o final do dia e assim o documento poder ser dado como aprovado. Como 

ainda havia tempo restante de reunião devido a retirada do primeiro ponto de pauta, 

aproveitou-se para aprovar algumas decisões com relação ao estágio supervisionado, dentre 

elas: Que a oferta deste componente deixará de ser registrada como módulo, passando a ser 

uma atividade de orientação coletiva; Que a carga horária de ensino deste componente 

passará a ser de 10 horas e que para fins de registro no SIGAA, será destinado um horário 

noturno fixo. EXPEDIENTE: Não houve. Nada mais havendo a tratar, às doze horas eu, 

Ivana Maria Gamerman, lavrei os termos da presente ATA, que, após aprovada, será 

assinada por mim e pelos membros. Porto Seguro, seis de maio de dois mil e vinte e um. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

Conselheiros: 

 

Professora Ivana Maria Gamerman (presidente) 

 

Professora Anne Greice Soares La Regina 
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Professor Francisco Antônio Nunes Neto 

 

Professora Francismary Alves da Silva 

 

Professor Janaina Zito Losada 

 

Professor Luiz Antônio Silva Araújo 

 

Discente Leandro Barbosa da Silva 

 

TA Lívia Gozzer Costa 

 

Professora Sílvia La Regina 

 

Professor Víctor Augusto Lage Pena 

 

Professor Victor Hugo Criscuolo Boson 
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