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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB 

COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA 
   

                   Ata No 05_2022 - Reunião Ordinária do Colegiado do 
Curso de Licenciatura em História da Universidade 
Federal do Sul da Bahia - UFSB, realizada em dois de 
junho de dois mil e vinte e dois. 

 

Ao segundo dia do mês de junho do ano dois mil e vinte e dois, às nove horas e dez minutos 
da manhã, nos reunimos na sala virtual meet.google.com/eex-qoof-xgt para a realização da 
Reunião Ordinária do Colegiado da Licenciatura em História, sob a coordenação do profes-
sor Francisco Antonio Nunes Neto e dos PRESENTES Luiz Antônio Silva Araújo, Rodrigo 
Oliveira Fonseca, Ivana Gamerman, Gilson Brandão de Oliveira Júnior (docentes) e Leandro 
Barbosa (discente). Faltas Justificadas: Janaína Zito Losada. Iniciada a reunião, tivemos 
como INFORMES: o professor Rodrigo começou perguntando sobre o retorno às reuniões 
presenciais, levando-se em consideração a Portaria que determinou o retorno e os docentes 
que lecionam em História, mas são do CJA e do CPF; o professor Luiz Antônio procedeu às 
explicações cabíveis; a professora Ivana sugeriu que os docentes que estiverem em Porto vão 
presencial e os/as dos demais campi participem através de transmissão online. PONTOS DE 
PAUTA:  1) Expediente: ausências justificadas; 2) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária 
Maio; 3) Participação na Semana de Acolhimento Estudantil, [expositor: Luiz Antônio]; 4) 
Participação da Licenciatura em História no Programa de Residência Pedagógica, [exposi-
tora: Ivana Gamerman]; 5) Documento Orientador para Subsidiar Proposta de Mudança de 
Regime Letivo. [anexado para leitura prévia] ; 6) 3ª Jornada de História: informes sobre 
contatos, convites e retornos; 7) O que ocorrer (ou for sugerido). OBSERVAÇÕES/PON-
DERAÇÕES e DELIBERAÇÕES relativas aos pontos de pauta elencados: (1) Anotado 
anteriormente; (2) Aprovada. (3) o professor Luiz Antônio fez a apresentação detalhada da 
programação da Semana de Acolhimento; o discente Leandro sugeriu que no dia 29/06 to-
dos/as docentes participem do encontro com os/as estudantes,  bem como, um discente que 
possa representa-los/as apresentando sua experiência no curso; o professor Luiz Antônio 
observou que a decisão da participação dos/das docentes é um acordo/decisão que deve ser 
desejada pelo colegiado; o professor Rodrigo observou que poderia fazer valer a presença 
dos/das docentes líderes dos eixos da formação previstas na matriz; ainda em relação ao 
retorno presencial, o professor Rodrigo questionou sobre ter sabido que alguns cursos não 
retornariam ao presencial no quadrimestre 2022.2 mesmo com as determinações da Instrução 
Normativa SGP/SEDGG/ME Nº 36 de 05/05/2022; o professor Luiz Antônio procedeu as 
explicações observando as questões estruturais do Campos Sosígenes Costa, sobretudo, em 
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relação ao número de salas disponíveis; o professor Francisco observou que as dificuldades 
ao retorno ao presencial por parte dos estudantes também se deve a questões de ordem fi-
nanceira; a professora Ivana solicitou informações sobre o número de novos/as estudantes 
no curso de História e lembrou do envio de mensagem de boas-vindas ao curso; a professora 
Ivana também registrou o seu desconforto com o fato de que os cursos BIH e Direito não 
retornarem ao presencial no quadrimestre 2022.2 e observou que o retorno deveria ser único 
para toda a universidade; o estudante Leandro sugeriu que, pelo menos no quadrimestre 
2022.2, as aulas pudessem ser concentradas nas escolas do Centro de Porto Seguro para 
facilitar o acesso dos/das estudantes;  (4) A professora Ivana expôs os fatores e condições 
que habilitam a licenciatura em História participarem do Programa Residência Pedagógica 
juntamente com a Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais; o professor 
Francisco observou que a participação nestes Programas é parte fundamental do processo 
formativo nas licenciaturas; o professor Rodrigo pediu à professora Ivana que explicasse a 
diferença entre a Residência Pedagógica e o PIBID; o estudante Leandro reforçou a impor-
tância do Programa para a Licenciatura em História;  (5) o professor Rodrigo observou ter 
se sentido contemplado com o resultado da consulta à comunidade em relação a troca do 
regime quadrimestral para semestral e, considera que a passagem para o regime semestral 
será oportuna, mas que será um grande desafio para os/as docentes; o estudante Leandro 
observou que a mudança para semestre possibilitará aos discentes mais tempo para se dedi-
carem aos estudos; a professora Ivana destacou que se for para à melhoria das condições de 
trabalho, apoia; (6) Os/as docentes pontuaram o estágio em que se encontra os contatos, os 
convites e os retornos em relação à programação da 3ª Jornada de História da UFSB (7). 
Sem anotações. Não havendo mais nenhuma questão a ser discutida, às onze horas e dez 
minutos, eu, Francisco Antonio Nunes Neto, fechei a sala virtual supra indicada. Porto Se-
guro, dois de junho de dois mil e vinte e dois. ////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Francisco Antonio Nunes Neto (Professor/Coordenador) 

Gilson Brandão de Oliveira Júnior (Professor) 
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